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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» (226 – Фармація). – Львівський національний медичний 

університет імені Данила Галицького, Львівський національний медичний 

університет імені Данила Галицького, Львів, 2019. 

 Дисертаційна робота присвячена розробці чутливих, простих у виконанні, 

економічних 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.  

 У ході роботи було проаналізовано методи кількісного визначення 

досліджуваних лікарських препаратів групи блокаторів кальцієвих каналів і 

застосування кольорореагентів (похідних нафтохінонів та сульфофталеїнових 

барвників) у фармацевтичному аналізі та встановлено, що розробка 

спектрофотометричних методик кількісного визначення зазначених лікарських 

речовин з використанням зазначених кольорореагентів у препаратах є 

актуальною. 

Попередньо було встановлено вплив ряду чинників, а саме, природа 

розчинника, температури, часу нагрівання, рН середовища, кількості доданих 

реагентів на перебіг реакцій «лікарська речовина – реагент». Експериментально 

встановлено, що оптимальними умовами проведення реакції «натрій 1,2-

нафтохінон-4-сульфонат – амлодипіну безилат» є використання 0,05% водно-

спиртового розчину амлодипіну безилату (40% спирту етилового); додавання 
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0,50 мл 0,5% водного розчину натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонату; додавання 

0,50 мл 1 М водного розчину натрій гідроксиду; нагрівання реакційної суміші 

при температурі 90
о
С впродовж 1 хв; аналітична довжина хвилі, при якій 

спостерігається максимум світлопоглинання λmax= 459 нм. Для реакції 

верапамілу гідрохлориду і дилтіазему гідрохлориду з бромкрезоловим зеленим 

оптимальними умовами є використання 0,03% розчинів верапамілу 

гідрохлориду та дилтіазему гідрохлориду в ацетоні; додавання 1,00 мл 1% та 

1,5% розчину БКЗ в ацетоні у випадку дилтіазему гідрохлориду та верапамілу 

гідрохлориду відповідно; вимірювання оптичної густини аналізованих розчинів 

за аналітичних довжин хвиль, при яких спостерігається максимум 

світлопоглинання λmax 408 та 409 нм у випадку дилтіазему гідрохлориду та 

верапамілу гідрохлориду відповідно. Також було встановлено аналітичні 

показники чутливості реакцій досліджуваних лікарських речовин, блокаторів 

кальцієвих каналів, з натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонату та бромкрезоловим 

зеленим. Для встановлення аналітичних показників чутливості досліджуваних 

реакцій були виміряні спектри поглинання продуктів взаємодії аналізованих 

лікарських речовин з відповідними реагентами в оптимальних умовах і були 

встановлені максимуми світлопоглинання. Виходячи з отриманих величин, 

було розраховано наступні показники чутливості даних реакцій: молярний 

показник поглинання, питоме поглинання, коефіцієнт Сендела, межа 

виявлення. Низькі значення відкривальних мінімумів 1,12–2,47 мкг/мл, а також 

високі значення молярних коефіцієнтів світлопоглинання 9,94·10
3
–2,54·10

4
 

свідчать про високу чутливість даних реакцій. 

Для встановлення стехіометричних коефіцієнтів реагуючих компонентів в 

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). Для 

всіх випадків стехіометричні співвідношення «лікарська речовина – реагент» 
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складають 1:1. Виділено та ідентифіковано продукти реакцій верапамілу 

гідрохлориду та дилтіазему гідрохлориду з БКЗ. За допомогою ІЧ- та 
1
H ЯMР 

спектроскопії доведено, що продуктами реакцій є йонні асоціати. 

Досліджувані реакції амлодипіну безилату з натрій 1,2-нафтохінон-4-

сульфонатом та верапамілу гідрохлориду і дилтіазему гідрохлориду з БКЗ були 

покладені в основу розробки методик кількісного визначення зазначених 

лікарських речовин в лікарських препаратах промислового виготовлення. 

Кількісне визначення проводили у межах концентрацій лікарських речовин, у 

яких спостерігається підпорядкування основному закону світлопоглинання. Для 

цього попередньо було проведено визначення величин абсорбції серії розчинів 

досліджуваних речовин з різною концентрацією та розраховано величини 

питомих показників поглинання для кожної концентрації. Розроблено методики 

кількісного визначення досліджуваних лікарських речовин у складі сучасних 

лікарських препаратів промислового виробництва, методики не потребують 

особливих умов, тривалої пробопідготовки, є простими та експресними у 

виконанні. Проведено статистичну обробку одержаних результатів кількісного 

визначення лікарських речовин. Показники відносної невизначеності 

середнього результату не перевищують 1,2%, що свідчить про високу 

відтворюваність запропонованих методик. 

Для розроблених методик кількісного визначення амлодипіну безилату за 

реакцією з натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонатом та верапамілу гідрохлориду і 

дилтіазему гідрохлориду за реакцією з БКЗ була проведена процедура валідації. 

Згідно ДФУ запропоновані методики кількісного визначення досліджуваних 

лікарських речовин були перевірені за такими валідаційними характеристиками 

як специфічність, лінійність, діапазон застосування, точність, правильність та 

робасність.  

Доведено, що розроблені методики будуть давати коректні результати й в 

інших лабораторіях, оскільки прогнозована повна невизначеність результатів 

аналізу у кожному випадку не перевищує критичного значення.  
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Специфічність визначали, використовуючи прямий та непрямий підходи. 

У випадку прямого підходу специфічність визначали, проводячи випробування 

розчинів «плацебо». Для цього виготовляли модельні суміші з допоміжних 

речовин, а потім до кожної з модельних сумішей додавали відповідну кількість 

аналізованої речовини. Потім відтворювали усі етапи пробопідготовки, згідно 

розроблених методик та вимірювали оптичну густину розчинів «плацебо» та 

розчину порівняння, який містить аналізовану лікарську речовину. У кожному 

випадку вклад допоміжних речовин у загальну величину фонового поглинання 

є незначимим, що свідчить про специфічність розроблених методик. У тих 

випадках, коли створити модельні суміші виявилося неможливим, згідно ДФУ, 

висновок про специфічність було зроблено після визначення правильності 

методом добавок. Доведено, що методики характеризуються достатньою 

специфічністю, щоб визначати досліджувані сполуки окремо від допоміжних 

речовин.  

Лінійність розроблених методик було визначено в межах діапазону 

застосування розроблених методик (у кожному випадку діапазон застосування 

був не меншим 80–120%). Лінійність методик було підтверджено на 

субстанціях досліджуваних лікарських речовин, шляхом розведення 

стандартних розчинів (у кожному випадку використовували не менше 9 

концентрацій). На основі розрахованих показників лінійності, доведено, що 

лінійність розроблених методик підтверджується в обраних діапазонах 

концентрацій досліджуваних речовин.   

Прецизійність розроблених методик було встановлено на рівні збіжності 

та внутрішньолабораторної точності. При визначенні збіжності розрахований 

однобічний довірчий інтервал у всіх випадках не перевищує максимально 

припустиму невизначеність аналізу, тобто методики є точними. Оцінку 

внутрішньолабораторної прецизійності проводили, використовуючи 

«підтверджуючий» підхід. У кожному випадку довірчий інтервал результатів, 
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отриманих в різних умовах, не перевищує максимально припустиму 

невизначеність методики аналізу.  

Правильність було встановлено методом добавок, а також методом 

модельних сумішей. Розраховані критерії статистичної та практичної 

незначущості систематичної похибки свідчать, що методики є правильними.  

Робасність визначали на етапі розробки методик. При цьому визначали 

фактори, які можуть впливати на величину оптичної густини. Так у випадку 

реакції «натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонат – амлодипіну безилат» було 

вивчено вплив температури та часу нагрівання реакційної суміші, рН 

середовища, а також кількості доданих реагентів. У випадку реакцій 

«дилтіазему гідрохлорид – БКЗ» та «верапамілу гідрохлорид – БКЗ» було 

вивчено вплив кількості доданих реагентів та стабільність аналізованих 

розчинів у часі. Отримані результати свідчать про робасність розроблених 

методик. 

Отже, такі валідаційні характеристики, як лінійність, прецизійність та 

правильність лежать в інтервалах робочих концентрацій, які входять у межі 

мінімально допустимого діапазону застосування методики для кількісного 

визначення готових лікарських форм, згідно ДФУ. 

Таким чином в 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 (похідними хінонів та 

сульфофталеїновими барвниками) як у чистому вигляді, так і у складі 

лікарських форм.  

Ключові слова: амлодипіну безилат, верапамілу гідрохлорид, дилтіазему 

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

спектрофотометрія, кількісне визначення, валідація. 
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ANNOTATION 

 

Sulyma M.I. Development of spectrophotometric methods for the 

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

work as a manuscript. 

The dissertation for Candidate’s degree in pharmacy on the speciality 15.00.02 

– pharmaceutical chemistry and pharmacognosy. – Danylo Halytsky Lviv National 

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

The dissertation describes the development of simple, accurate, and precise 

spectrophotometric methods for the estimation of amlodipine besylate,  verapamil 

hydrochloride and diltiazem hydrochloride in tablets and their validation.   

In the course of work, the quantitative determination methods of the 

investigated medicines, calcium channels blockers and the use of color reagents 

(derivatives of naphtoquinones and sulfophtalein dyes) in the pharmaceutical analysis 

were analyzed in the pharmaceutical analysis and it was established that the 

development of spectrophotometric methods for the quantitative determination of 

these medicinal substances using these color reagents in preparations is relevant. 

Previously, the influence of a number of factors, as a nature of the solvent, 

temperature, heating time, pH of the medium, and the amount of reagents added of 

reactions "drug substance - reagent" was determined. 

It has been experimentally determined that the optimum conditions for the 

reaction "sodium 1,2-naphthoquinone-4-sulfonate - amlodipine besylate" are: 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 at which the maximum 

light absorption λmax = 459 nm is observed. For the reaction of verapamil 

hydrochloride and diltiazem hydrochloride with bromocresol green, optimal 
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conditions are: 0,03% solutions of verapamil hydrochloride and diltiazem 

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

for diltiazem hydrochloride and verapamil hydrochloride respectively; measuring the 

optical density of the analyzed solutions at the analytical wavelengths at which there 

is observed a maximum of light absorption λmax= 408 and 409 nm for diltiazem 

hydrochloride and verapamil hydrochloride, respectively. Also, analytical indicators 

of the sensitivity of the reactions for medicines, calcium channel blockers, sodium 

1,2-naphthoquinone-4-sulfonate and bromocresol green were determined. To 

establish analytical sensitivity parameters of the investigated reactions, the products 

absorption spectra in the optimum conditions were measured and the maxima of light 

absorption were established. Based on the obtained values, the following indicators of 

sensitivity of these reactions were calculated: molar absorption, specific absorption, 

Sandell’s sensitivity, detection limit. The low values of the opening minima of 1.12-

2.47 μg / ml, as well as high values of molar absorption coefficients 9.94 · 10
3
-2.54 · 

10
4
, indicate the high sensitivity of these reactions. The most common methods for 

determining the stoichiometric coefficients of the reacting components in the reaction 

between the investigated substunces and the reagents were: the method of continuous 

changes (the method of isomolar series), the method of saturation (the method of 

molar ratios) and the method of relative yield (the method of Staryk−Barbanel). For 

all cases, the stoichiometric ratio of "drug substance - reagent" is 1:1. Products of 

verapamil hydrochloride and diltiazem hydrochloride with BCG have been isolated 

and identified. Using IR- and 
1
H-NMR spectroscopy, it has been proved that the 

products are ion pairs. Investigated reactions of amlodipine besylate with sodium 1,2-

naphthoquinone-4-sulfonate and verapamil hydrochloride and diltiazem 

hydrochloride with BCG were the basis for the methods development for quantitative 

determination of these medicinal substances in medicinal preparations of industrial 

manufacture. A quantitative determination was made within the concentrations of 

medicinal substances, which are subjected to the main law of light absorption. To do 

this, a preliminary determination of the absorption values of a series of solutions of 
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the substances studied with different concentrations was carried out and the values of 

the specific absorption indicates for each concentration were calculated. Quantitative 

determination methods of the investigated medicinal substances in the composition of 

modern medical preparations of industrial production, methods do not require special 

conditions, prolonged sample preparation, are simple and express in execution. 

Statistical processing of the obtained results of quantitative determination of 

medicinal substances has been carried out. Indicators of the relative uncertainty of the 

average result do not exceed 1.2%, which indicates a high reproducibility of the 

proposed methods. For the developed methods for quantifying amlodipine besylate 

by reaction with sodium 1,2-naphthoquinone-4-sulfonate and verapamil 

hydrochloride and diltiazem hydrochloride, the procedure for validation was carried 

out by reaction with BCG. According to the State Pharmacopoeia of Ukraine, the 

proposed methods for quantitative determination of the tested medicinal substances 

have been screened according to such validation characteristics as specificity, 

linearity, range of application, accuracy, correctness and robustness. 

It was proved that developed methods will provide accurate results in any 

laboratories, since the predicted total uncertainty of the results in each case does not 

exceed the critical value.  

Specificity was determined using direct and indirect approaches. In the case of 

a direct approach, specificity was determined by testing solutions of placebo. For this 

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

corresponding amount of the analyte was added to each 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 were not possible, according to the State 

Pharmacopoeia of Ukraine, the conclusion about the specificity was made after 
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determining the accuracy of 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 for the developed methods (in each case, 

the range of application was not less than 80-120%). The linearity of the methods was 

confirmed on the substances of the investigated medicinal substances, by dilution of 

standard solutions (in each case at least 9 concentrations were used). 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 convergence 

and in-laboratory precision. In determining the convergence, the calculated one-sided 

confidence interval in all cases does not exceed the maximum permissible uncertainty 

of the analysis, that is, the methodology is accurate. The evaluation of intra-precision 

precision was carried out using a "confirmatory" approach. In each case, the 

confidence interval of the results obtained in different conditions does not exceed the 

maximum permissible uncertainty of the methodology of analysis. 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 accurate. Robustness was determined at the stage of 

methods development. In this case were determined factors 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 were 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 were studied. The obtained results testify to the robustness of the 

developed methods. 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 
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quantitative determination of the manufactured drugs, according to the State 

Pharmacopoeia of Ukraine. Thus, the experimental solution to the scientific problem 

is presented, which consists in the development and validation of spectrophotometric 

methods for the quantitative determination of medicinal substances, calcium channel 

blockers, namely: amlodipine besylate, diltiazem hydrochloride and verapamil 

hydrochloride on the basis of their reactions with color reagents (derivatives of 

quinones and sulfophtalein dyes) both in pure form and in the manufactured drugs. 

Key words: amlodipine besylate, verapamil hydrochloride, diltiazem 

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

spectrophotometry, quantitative determination, validation.  
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ВСТУП 

 

 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, в тому числі і в 

Україні. Зниження артеріального тиску дозволяє суттєво зменшити частоту 

виникнення ускладнень. Певні групи препаратів мають переваги, і тому, за 

рекомендаціями експертів, становлять основу антигіпертензивної терапії і є 

препаратами першої лінії (першого ряду). Згідно Наказу Міністерства охорони 

здоров’я від 24.05.2012 р. №  384 серед препаратів першої лінії – антагоністи 

кальцію тривалої дії. Блокатори кальцієвих каналів – неоднорідна група 

препаратів, що виявляють антигіпертензивну та антиангінальну дію. Основою 

фармакологічної активності блокаторів кальцієвих каналів є здатність 

блокувати транспорт йонів кальцію у клітину через потенціалзалежні (повільні) 

L-канали мембрани. Основними показаннями для призначення препаратів цієї 

групи є стенокардія, артеріальна гіпертензія, порушення серцевого ритму. На 

сучасному фармацевтичному ринку України представлено 3 групи лікарських 

засобів вказаної групи. Згідно Державного формуляру лікарських засобів за 

класифікацією АТС їх поділяють на: селективні антагоністи кальцію з 

домінуючим впливом на судини C08C (похідні дигідропіридину); селективні 

антагоністи кальцію з домінуючим впливом на серце C08D (похідні 

фенілалкіламіну та бензотіазепіну); антагоністи кальцію в комбінації з 

діуретинами C08G (похідні дигідропіридину у комбінації з діуретиками).  

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 
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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, має теоретичну і практичну значимість. 

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 IH 10.06.0001.16). 

Автором роботи особисто розроблені спектрофотометричні методики 

визначення лікарських засобів, блокаторів кальцієвих каналів. 

 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:  
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− проаналізувати та узагальнити літературні та патентні джерела щодо 

кількісного визначення лікарських засобів, блокаторів кальцієвих каналів, а 

також використання похідних 1,2-нафтохінону та сульфофталеїнових 

барвників у якості кольорореагентів для кількісного визначення лікарських 

засобів;  

− встановити оптимальні умови перебігу 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;  

− запропонувати хімізм взаємодії, встановити коефіцієнти стехіометричних 

співвідношень «реагент – лікарська речовина», виділити та встановити 

будову сполук, які утворюються в результаті реакцій;  

− визначити валідаційні характеристики розроблених спектрофотометричних 

методик досліджуваних лікарських речовин. 

 Об’єкт дослідження: спектрофотометричні методики кількісного 

визначення лікарських засобів, блокаторів кальцієвих каналів. 

 Предмет дослідження: субстанції та лікарські форми блокаторів 

кальцієвих каналів. 

 Методи дослідження 

Кількісне визначення препаратів, блокаторів кальцієвих каналів, 

проводили методом абсорбційної спектрофотометрії у видимій області спектра 

з урахуванням вимог статті ДФУ «Абсорбційна спектрофотометрія в 

ультрафіолетовій і видимій областях». Для обробки отриманих спектрів було 

застосовано програмний пакет WinASPECT 2.2.1.0. Стехіометричні 

співвідношення реагуючих речовин встановлювали спектрофотометричними 

методами: методом насичення (методом молярних співвідношень), методом 
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неперервних змін (методом ізомолярних серій) та методом відносного виходу 

(методом Старика−Барбанеля). Визначення будови продуктів реакції між 

досліджуваними лікарськими речовинами  та 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 сульфофталеїнових барвників у практиці фармацевтичного 

аналізу для кількісного спектрофотометричного визначення лікарських засобів, 

блокаторів кальцієвих каналів. 

Вперше встановлено оптимальні умови перебігу реакцій зазначених 

кольорореагентів з  лікарськими речовинами, блокаторами кальцієвих каналів, а 

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

гідрохлоридом і дилтіазему гідрохлоридом, розраховано аналітичні показники 

чутливості реакцій.  

Розроблено методики кількісного визначення амлодипіну безилату, 

верапамілу гідрохлориду і дилтіазему гідрохлориду в 13 лікарських формах 

промислового виготовлення, визначено валідаційні характеристики, які 

доводять коректність запропонованих методик.  

Визначено коефіцієнти стехіометричних співвідношень «реагент – 

лікарська речовина» для реакцій сульфофталеїнових барвників з лікарськими 

речовинами, блокаторами кальцієвих каналів, виділено та ідентифіковано 

продукти реакції, запропоновано ймовірний хімізм реакцій.  

Наукова новизна одержаних результатів підтверджена 2 патентами 

України на корисну модель (дод. В). 

 Практичне значення отриманих результатів 

Розширено асортимент аналітичних реагентів для кількісного 

спектрофотометричного аналізу лікарських речовин, блокаторів кальцієвих 
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каналів. Розроблено та валідовано нові, чутливі та прості у виконані методики 

кількісного визначення 3 досліджуваних сполук, блокаторів кальцієвих каналів, 

у складі 13 лікарських форм промислового виробництва. 

 Результати досліджень знайшли застосування в науково-педагогічному 

процесі профільних кафедр Запорізького державного медичного університету, 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

(дод. Б). 

 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 Republic, KarlovyVary – Ukraine, Kyiv, 

2017), The 3
rd

 International youth conference – Perspectives of science and education 
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(NewYork, USA, 2018), ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції 

студентів, аспірантів та молодих науковців з міжнародною участю (Миколаїв, 

2018). 

 Апробацію дисертаційної роботи проведено на спільному засіданні 

професорсько-викладацького складу кафедр загальної, біонеорганічної та 

фізколоїдної хімії, кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії, 

кафедри токсикологічної і аналітичної хімії Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького  22 січня 2019 року. 

 Публікації  

 За матеріалами дисертації опубліковано 15 робіт, у тому числі – 6 статей 

(4 статті у фахових виданнях України, з них 1 ‒ в журналі, що входить до 

наукометричної бази Scopus, 2 статті у виданнях іноземних держав), 2 патенти 

України на корисну модель, 7 тез доповідей на вітчизняних та міжнародних 

конференціях. 

 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 

додатків. Робота проілюстрована 21 таблицями та 34 рисунками. Список 

використаних джерел містить 148 найменувань, в тому числі 129 – латиною. 
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РОЗДІЛ 1 

МЕТОДИ АНАЛІЗУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, БЛОКАТОРІВ 

КАЛЬЦІЄВИХ КАНАЛІВ  

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

Блокатори кальцієвих каналів – неоднорідна за хімічною будовою група 

препаратів, що виявляють антигіпертензивну та антиангінальну дію. Основою 

фармакологічної активності блокаторів кальцієвих каналів є їх здатність 

блокувати транспорт йонів кальцію у клітину через потенціалзалежні (повільні) 

L-канали мембрани [1–3]. На сучасному фармацевтичному ринку України 

представлено 3 групи блокаторів кальцієвих каналів. Згідно Державного 

формуляру лікарських засобів за класифікацією АТС їх поділяють на: 

селективні антагоністи кальцію з домінуючим впливом на судини C08C 

(похідні дигідропіридину); селективні антагоністи кальцію з домінуючим 

впливом на серце C08D (похідні фенілалкіламіну та бензотіазепіну); 

антагоністи кальцію в комбінації з діуретинами C08G (похідні дигідропіридину 

у комбінації з діуретиками) [4].  

 

1.1 Офіцінальні методи аналізу досліджуваних лікарських речовин 

 

Державна Фармакопея України – це головний стандарт фармацевтичної 

галузі, який регламентує контроль якості лікарських засобів на території  

України. 

Верапамілу гідрохлорид – білий кристалічний порошок, розчинний у воді, 

помірно розчинний в етанолі, практично нерозчинний в ефірі. Верапамілу 

гідрохлорид ідентифікують за ІЧ-спектром поглинання субстанції; за 

характерною реакцією на хлориди; методом ТШХ.  



27 

Згідно ДФУ [5] верапамілу гідрохлорид у субстанції визначають 

неводним титруванням. Для цього наважку лікарської речовини розчиняють в 

оцтовому ангідриді та титрують хлорною кислотою, фіксуючи точку 

еквівалентності потенціометрично. Для визначення верапамілу гідрохлориду у 

складі лікарських форм, а саме таблеток, ДФУ рекомендує абсорбційну 

спектрофотометрію в ультрафіолетовій області (метод стандарту). Оптичну 

густину випробовуваного розчину та розчину порівняння вимірюють за 

довжини хвилі 278 нм відносно компенсаційного розчину. 

Британська Фармакопея [6] також рекомендує визначати верапамілу 

гідрохлорид неводним титруванням з потенціометричним фіксуванням точки 

еквівалентності, але на відміну від ДФУ, наважку лікарської речовини 

розчиняють в суміші оцтового ангідриду та хлоридної кислоти. В якості 

титранту використовують натрій гідроксид. 

За Американською Фармакопеєю [7] верапамілу гідрохлорид у субстанції 

та таблетованих лікарських формах визначають РХ. 

Амлодипіну безилат – білий або майже білий порошок, малорозчинний у 

воді, легко розчинний у метанолі, помірно розчинний в етанолі, малорозчинний 

у і-пропанолі. Амлодипіну безилат ідентифікують за ІЧ-спектром поглинання 

субстанції; методом ТШХ. УФ-спектр розчину речовини в 0,01 М розчині 

кислоти хлоридної в метанолі має λmax=360 нм  ( =113–121). 

Згідно Британської Фармакопеї, кількісне визначення амлодипіну 

безилату проводять методом РХ  [6]. 

Дилтіазему гідрохлорид – білий кристалічний порошок, легкорозчинний у 

воді, метанолі, метиленхлориді, малорозчинний в етанолі. Дилтіазему 

гідрохлорид ідентифікують за ІЧ-спектром поглинання субстанції; методом 

ТШХ; за реакцією з розчином амонію рейнекату – утворюється рожевий осад; 

субстанція дає характерні реакції на хлориди.  

ДФУ та Британська Фармакопея [5, 6] рекомендують визначати 

дилтіазему гідрохлорид титруванням у неводному середовищі з 
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потенціометричним фіксуванням точки еквівалентності. Для цього наважку 

лікарської речовини розчиняють у суміші форміатної кислоти та оцтового 

ангідриду. В якості титранту використовують хлорну кислоту. 

Згідно до вимог Американської та Європейської  Фармакопей [7, 8] 

дилтіазему гідрохлорид у субстанції та у складі лікарських форм визначають 

методом РХ. 

Наведені дані щодо офіцінальних методів кількісного визначення 

блокаторів кальцієвих каналів, свідчать про те, що більшість методик аналізу 

ґрунтується на використанні титриметричних методів, які, не дивлячись на 

високу точність, не володіють достатньою селективністю та можуть зазнавати 

впливу суб’єктивних чинників – професійний досвід аналітика та спосіб 

фіксації кінцевої точки титрування. Застосування УФ-спектрофотометрії 

обмежується аналізом субстанцій та індивідуальних лікарських форм, а 

застосування хроматографічних методів потребує не завжди доступного 

дороговартісного обладнання. 

 

1.2 Інструментальні методи аналізу блокаторів кальцієвих каналів 

 

У літературі описано достатньо велику кількість УФ-спектрофото-

метричнних методик кількісного визначення блокаторів кальцієвих каналів у 

субстанціях та у складі індивідуальних та комбінованих лікарських форм, а 

також у присутності продуктів розкладу [9–15]. 

Satish Kumar K. із співавторами розробили та валідували чотири 

методики УФ-спектрофотометричного кількісного визначення верапамілу 

гідрохлориду в лікарських формах. Дві з запропонованих методик ґрунтуються 

на вимірюванні оптичної густини максимумів поглинання верапамілу в 

метанолі при 279 нм або 294 нм, а ще одна на одночасному визначенні оптичної 

густини мінімуму при 288 нм та максимуму при 267 нм. Крім того, авторами 
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запропонована четверта методика, що заснована на вимірюванні площі під 

спектром поглинання в діапазоні від 274 нм до 284 нм [14].  

Розроблений та валідований метод кількісного визначення дилтіазему із 

використанням похідної спектрофотометрії нульового порядку. 

Спектрофотометричні вимірювання проводили в ультрафіолетовій області 

спектра для максимуму при 237 нм. Лінійність спостерігалась у діапазоні 

концентрації  дилтіазему 5–15 мкг/мл [16]. Крім того, описана методика 

використання похідної УФ-спектрофотометрії для визначення амлодипіну у 

комбінованих лікарських формах  [17]. 

З метою покращення розчинності амлодипіну безилату при його  

кількісному визначенні методом прямої УФ-спектрофотометрії запропоновано 

використовувати 2 М розчин сечовини, вимірювання оптичної густини 

проводять при 243 нм [18]. 

Sohrabi M. R. зі співавторами запропонували методику одночасного УФ-

спектрофотометричного визначення аторвастатину кальцію і амлодипіну 

безилату в комбінованому лікарському засобі з використанням штучних 

нейронних мереж. Спектри поглинання двох компонентів реєструвались у 

діапазоні 200–350 нм [15]. 

Для визначення верапамілу та гліклазиду в комбінованих лікарських 

формах запропоновано УФ-спектрофотометричний метод, який базується на 

розчиненні досліджуваних сполук у невеликій кількості метанолу та 

доведенням 0,1 н. розчином хлоридної кислоти до позначки. Вимірювання 

оптичної густини проводили для розчинів різної концентрації у діапазоні 

200−400 нм [12]. 

Досліджувані блокатори кальцієвих каналів проявляють відновні 

властивості, що було використано для їх спектрофотометричного визначення. 

Так, Shama S. A. із співавторами запропоновано простий, швидкий, точний і 

чутливий спектрофотометричний метод визначення амлодипіну безилату в 

лікарських препаратах, що грунтується на його окисненні калій перманганатом 
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в кислому середовищі і визначенні надлишку окисника, шляхом вимірювання 

зменшення оптичної густини барвника, в якості якого були використані 

метиленовий синій, кислотний синій, кислотний червоний, амарант і кислотний 

оранжевий. Вимірювання проводили за довжин хвиль 663 нм, 609 нм, 511 нм, 

520 нм і 484 нм відповідно [19]. 

Використовуючи в якості окисника солі Fe(III), Basavaiah K. з 

співавторами запропонували методику спектрофотометричного визначення 

амлодипіну та флодипіну. Катіони  Fe
2+

, утворені в результаті реакції, 

визначались за реакцією з К3[Fe(CN)6] [19]. Подібна методика була використана 

Rahman N. з співавторами для кількісного визначення амлодипіну в 

індивідуальних лікарських формах, відмінність цієї методики полягала у 

визначенні Fe(II) за реакцією утворення хелатних комплексів з 1,10-

фенантроліном або 2,2-біпіридилом, що мають максимум світловбирання при 

500 нм і 515 нм, відповідно [20]. Ці ж автори запропонували використовувати в 

якості окисника амонію гептамолібдат,  який при відновленні утворював 

молібденову синь, що визначалась за максимумом світловбирання при 825 нм 

[20]. 

Rahman N. зі співавторами запропонували для кількісного визначення 

верапамілу гідрохлориду використовувати в якості окисника калій 

метаперйодат, який  у середовищі сульфатної кислоти утворює забарвлену 

сполуку з максимумом поглинання при 425 нм [21].  

У літературі описано методики кількісного визначення лікарських засобів 

групи блокаторів кальцієвих каналів (добутаміну гідрохлориду, раміприлу, 

телмісартану і верапамілу гідрохлориду) на основі реакцій окиснення 

досліджуваних препаратів надлишком Се(IV). Кількість непрореагованого 

Се(IV) оцінювали за зміною світлопоглинання амаранта при 523 нм [22]. 

Амоній-церій(IV) сульфат, в якості окисника, був використаний El-Didamony A. 

для кількісного спектрофотометричного визначення дилтіазему, за зменшенням 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rahman%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15544797
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абсорбції хромотропа 2R при 528 нм або родаміну 6G при 525 нм після їх 

взаємодії з надлишком окисника [23]. 

Для кількісного визначення верапамілу [24] та амлодипіну [25]  Prashanthi 

M. зі співавторами використовували реакцію окиснення досліджуваних речовин 

надлишком N-бромосукцинаміду, кількість непрореагованого окисника 

оцінювали за зменшення отичної густини розчину амаранта при 520 нм.   

Для аналізу дилтіазему гідрохлориду, як у чистому вигляді, так і у складі 

лікарських форм, була описана проста, точна та чутлива спектрофотометрична 

методика, що грунтується на окисненні дилтіазему гідрохлориду N-

бромсукцинімідом та визначенні кількості N-бромсукциніміду, що не 

прореагував шляхом вимірювання зменшення абсорбції амаранта при довжині 

хвилі 521 нм [23]. 

Для визначення дилтіазему в лікарських формах був розроблений 

спектрофотометричний метод, що ґрунтується на відновленні купруму(II) у 

буферному розчині (рН 7,0). Відновлений купрум(I) реагує з 4,4'-дикарбокси-

2,2'-біхіноліновою кислотою, а утворений комплекс визначається 

спектрофотометрично при 558 нм [26]. 

Сирійськими вченими запропоновано екстрактивну спектрофото-

метричну методику кількісного визначення амлодипіну безилату у субстанції та 

лікарських формах, що заснована на його реакції з крезоловим червоним  з 

подальшою екстракцією забарвленого продукту, що мав максимум поглинання 

при 420 нм [27].  

Для кількісного визначення амлодипіну і нікардипіну запропоновано 

методику, яка ґрунтується на утворенні бінарних комплексів досліджуваних 

речовин з еозином у водному буферному середовищі з максимумом поглинання 

при 549 нм [28]. 

Для кількісного визначення верапамілу гідрохлориду розроблено 

методики екстракційно-спектрофотометричного визначення з використанням 

метилового оранжевого [29] та тропеоліну 000 [21]. 
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Чотири чутливі спектрофотометричні методики розроблені для 

кількісного визначення амлодипіну безилату, дилтіазему гідрохлориду і 

верапамілу гідрохлориду у лікарських формах. Ці методики грунтуються на 

утворенні йонних комплексів із сульфохлорфенолом С, бромопірогалолом 

червоним, еріохромціаніном Р та пірокатехолом фіолетовим у кислому 

середовищі. Забарвлені продукти екстрагували та вимірювали оптичну густину 

при 462 нм, 600 нм, 440 нм та 442 нм, відповідно [30]. 

Для кількісного визначення дилтіазему був розроблений 

спектрофотометричний метод, що грунтується на реакції комплексоутворення з 

Pd(II), з яким дилтіазем утворює стабільний комплекс помаранчевого кольору із 

паладій(II) хлоридом з величиною λmax 400 нм та коефіцієнтом молярного 

поглинання 8,5∙10
2 
л∙моль

-1
∙см

-1
 [31]. 

Nina Alizadeh пропонує дві прості методики для кількісного визначення 

амлодипіну безилату, засновані на реакціях переносу заряду між препаратом як 

донором електронів з 7,7,8,8-тетраціанохінодиметаном та тетраціаноетиленом 

як π-акцепторами. У результаті реакції утворюються забарвлені продукти з 

максимумами поглинання при 745 і 396 нм, відповідно [32]. 

Для кількісного визначення амлодипіну у індивідуальних та 

комбінованих лікарських формах, запропоновано низку 

спектрофлуориметричних методик аналізу. Так, для одночасного визначення 

амлодипіну та валсартану була розроблена та валідована 

спектрофлуориметрична методика, заснована на вимірюванні власної 

флуоресценції при 455 нм та 378 нм відповідно [33]. 

Для одночасного кількісного визначення амлодипіну безилату з 

кандесартан цилексетилом або телмісартаном описано спектрофлуориметричну 

методику без попереднього розділення компонентів з вимірюванням власної 

флуоресценції при 367 нм та 454 нм [34], а для визначення амлодипіну безилату 

в присутності аліскирену геміфумарату запропоновано спектрофлуориметричну 
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методику без попереднього розділення компонентів з вимірюванням 

флуоресценції у комбінованих розчинниках [35]. 

Для визначення верапамілу гідрохлориду був розроблений метод 

хемілюмінесценції з використанням наночастинок Fe3O4 [36]. 

Для кількісного визначення блокаторів кальцієвих каналів були 

запропоновані електрохімічні методи аналізу [37–41]. 

Верапамілу гідрохлориду у лікарських формах кондуктометрично 

визначали у водному розчині шляхом титрування аргентум нітратом, 

використовуючи кондуктометричну комірку, сполучену з автоприймачем. 

Метод ґрунтується на осадженні хлорид-іонів йонами Ag(I), провідність 

розчину вимірювалась як функція об’єму титранту [42]. 

У літературі описано достатньо велика кількість хроматографічних 

методик кількісного визначення амлодипіну як у чистому вигляді, так і у складі 

лікарських форм [43–46]. 

Для кількісного визначення амлодипіну безилату у монопрепаратах та у 

комбінації з фімасартаном [44], атенололом [47], іншими лікарськими засобами  

[10, 48, 49] в основному використовують обернено-фазну ВЕРХ. 

Верапамілу гідрохлорид також визначали методами ВЕРХ [50], рідинної 

[51] та високоефективної афінної хроматографії [52]. 

При оцінці робасності методу ВЕРХ щодо вмісту верапамілу 

гідрохлориду Л. С. Логойдою використано критерії Юден тесту, коли було 

змінено сім аналітичних параметрів. Найбільша варіація у вмісті верапамілу 

гідрохлориду становила 0,26 %, у випадку зміни концентрація триетиламіну в 

рухомій фазі [53].  

Для аналізу верапамілу в плазмі крові людини після твердофазної 

екстракції розроблений простий, швидкий та точний метод ВЕРХ, найкраще 

вилучення було отримано за допомогою змішувальних картриджів [50]. 

Для оцінки атенололу та верапамілу у таблетках до закінчення та через 

10-12 місяців після закінчення терміну придатності використано метод 
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обернено-фазної ВЕРХ та УФ-спектрофотометрію. Хроматографування 

проводилося на колонці C-18, рухома фаза 0,15 М буфер натрій 

ацетат:ацетонітрил (70:30 об/об). Швидкість потоку становила 2 мл/хв з 

виявленням при 278 нм. Калібрувальні графіки, отримані з використанням УФ-

спектрофотометрії, були лінійними в діапазоні 20-100 мкг/мл
 
[11]. 

Для одночасного визначення тридолаприлу та верапамілу опрацьовано 

простий, відтворюваний і ефективний метод ізократичної обернено-фазової 

ВЕРХ. Лікарські засоби були виділені на інертній ОДС-3 В 150х4,6 мм, 5 мкм. 

Оптимізованою рухомою фазою була сумішш 40:60 (об/об) ацетонітрилу та 

триетиламіну (рН 3,0). УФ-детектування проводили при 216 нм [54]. 

Метод обернено-фазної ВЕРХ запропонований для одночасного 

визначення триденолаприлу і верапамілу. При цьому використовували Hypersil 

BDS C18 (100 мм х 4,6 мм, 5 мкл) в ізократному режимі, з рухомою фазою, що 

містить фосфатний буфер і ацетонітрил (60:40 об/об). Швидкість потоку 

становила 0,8 мл/хв. [55]. 

Метод міцелярної РХ у поєднанні з ультрафіолетовим та 

флуорометричним детектуванням запропонований іспанськими вченими для 

одночасного аналізу фуросеміду, метопрололу та верапамілу в плазмі людини. 

Загальна тривалість аналізу становила 25 хв (12 хв для підготовки зразка та 13 

хв для відділення препарату) [56]. 

Пакістанськими вченими для моніторингу якості лікарських засобів 

розроблено аналітичні методики кількісного визначення у біологічних рідинах 

дилтіазему та трьох антагоністів Н2 рецептора (циметидин, ранітидин та 

фамотидин) з використанням  ВЕРХ [57]. 

За даними літератури, для кількісного визначення дилтіазему часто 

використовують метод ВЕРХ [58–65] або рідинну хроматографію [66]. 

Розроблено екологічно безпечну методику оберненої ВЕРХ,  розділення 

проводилось на основі аналітичної колонки C18 з використанням рухомої фази, 

що складається з системи етанол: фосфатна кислота (рН = 2,5) [67]. 
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Для кількісного визначення дилтіазему в плазмі крові кроликів, препарат 

екстрагували, використовуючи ацетонітрил як диспергуючий розчинник для 

осадження протеїну, і дихлорметан як екстракційний розчинник. УФ-

детектування здійснювали при 237 нм; швидкість потоку − 1 мл/хв. [68]. 

Для визначення дилтіазему в плазмі крові людини індійськими вченими 

запропоновано просту, чутливу, селективну та відтворювану методику, яка не 

потребує великої кількості досліджуваного зразка. Рухома фаза складалася з 0,2 

М амоній димонофосфату, ацетонітрилу, ізопропілового спирту та 

триетиламіну (55:43:1,7:0,3, об/об), причому рН доводили до 4,5, 

використовуючи 85% розчин фосфатної кислоти. Швидкість потоку становила 

0,7 мл/хв. УФ-детектування відбувалось при 240 нм, а зразки кількісно 

визначали з використанням області піку [69]. Метод ВЕРХ був розроблений для 

визначення дилтіазему гідрохлориду та його основного метаболіту 

десацетилдилтіазему гідрохлориду. Межа виявлення та кількісного визначення 

становила 0,0633 і 0,450 мкг/мл, відповідно для десацетилдилтіазему 

гідрохлориду та 0,0408 мкг/мл та 0,2668 мкг/мл, відповідно, для дилтіазему 

гідрохлориду [70]. 

Для одночасного визначення дилтіазему та фторхінолонів у лікарських 

засобах та сироватці крові був розроблений метод ВЕРХ з використанням 

кофеїну у якості внутрішнього стандарту. Колонку Hiber
®
, RP-18 

використовували з рухомою фазою, що складається з ацетонітрилу: 

метанолу:води (30:20:50, рН 3.6), УФ-детектування відбувалось при 230 нм 

[71]. 

Простий, швидкий та чутливий метод ВЕРХ був розроблений для аналізу 

дилтіазему. Приготування препарату проводили шляхом екстракції рідина-

рідина в т-бутилметиловому етері. Органічний розчинник випарювали, а 

залишок розчиняли у рухомій фазі. Кількісну оцінку дилтіазему проводили за 

допомогою УФ-детекції при 239 нм [72]. 
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1.3 Застосування похідних 1,4-нафтохінонів у спектрофотометричному 

аналізі лікарських засобів 

 

Похідні нафтохінонів широко застосовуються у якості кольорореагентів 

за рахунок нуклеофільного заміщення.  

Для кількісного визначення протимікробних лікарських засобів описано 

достатньо велику кількість спектрофотометричних методик з використанням 

натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонату у якості кольорореагенту, реакція 

відбувалась  у лужному середовищі [73–79]. 

Так, для кількісного визначення цефотаксиму у середовищі 0,1 М 

розчину натрій гідроксиду китайськими вченими розроблено просту та чутливу 

спектрофотометричну методику за максимумом абсорбції при 489 нм, 

продукту взаємодії досліджуваної речовини з 1,2-нафтохінон-4-сульфонатом 

[80]. 

Вченими Запорізького державного медичного університету 

запропоновано методику спектрофотометричного визначення амікацину у 

лікарських формах з утворенням продукту з максимумом поглинання при 530 

нм [81]. 

Просту та швидку спектрофотометричну методику запропоновано та 

валідовано для двох представників макролідів – азитроміцину та еритроміцину 

в субстанціях та лікарських формах з утворенням продукту оранжевого кольору 

з максимумом поглинання при 452 нм. Підпорядкування основному закону 

світлопоглинання відбувається в межах 1,5–33,0 і 0,92–8,0 мг/мл [82]. 

Дві експресні швидкі, чутливі та прості у виконанні спектрофотометричні 

методики кількісного визначення моксифлоксацину у лікарських формах 

запропоновано вченими Судану та Єгипту. Одна з методик ґрунтується на 

хімічній взаємодії моксифлоксацину з натрій  1,2-нафтохінон-4-сульфонатом у 

лужному середовищі (pH 11) з утворенням продукту взаємодії оранжевого 

кольору з максимумом поглинання при 411 нм [83]. Для кількісного визначення 
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хлорамфеніколу в субстанції та лікарських формах запропоновано просту і 

швидку у виконанні спектрофотометричну методику на основі реакції з натрій 

1,2-нафтохінон-4-сульфонатом у лужному середовищі з утворенням оранжевого 

продукту реакції з максимумом поглинання при 480 нм. Підпорядкування 

основному закону Бера для хлорамфеніколу відбувалось у межах концентрацій 

0,8–14 мг/мл, молярний коефіцієнт абсорбції − 1,2∙10
4 
[84]. 

Простий, чутливий та прецизійний спектрофотометричний метод 

запропоновано для трьох представників цефалоспоринів – цефіксиму, 

цефалексину та цефотаксиму. Пропонований метод ґрунтується на реакції 

похідних цефалоспорину з натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонатом. 

Підпорядкування закону Бера лежить в межах концентрації – 0,5–3,0; 0,8–2,8; 

0,2–1,2 мг/мл відповідно, коефіцієнт кореляції −0,9993, 0,9993 і 0,9994 [85]. 

Вченими Саудівської Аравії запропоновано простий та швидкий 

спектрофотометричний метод кількісного визначення пароксетину в таблетках. 

Пропонований метод заснований на реакції пароксетину з натрій 1,2-

нафтохінон-4-сульфонату у лужному середовищі з утворенням продукту 

оранжевого кольору із максимумом поглинання при 488 нм [86]. 

Для кількісного визначення піриметаміну у лікарських засобах вченими 

Судану запропоновано чутливу спектрофотометричну методику, що 

ґрунтується на взаємодії досліджуваної речовини з реагентом з утворенням 

кольорового продукту при 60 
о
C. Взаємодія досліджуваної речовини з 

реагентом відбувається за рівнянням: 
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Максимум поглинання спостерігали при 483 нм, підпорядкування закону 

Бера відбувалось у межах 12–40 мг/мл [87]. 

Описано експресну, просту та чутливу методику для визначення D-

Пеніциламіну на основі реакції з натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонатом у 

лужному середовищі з утворенням продукту коричневого кольору з 

максимумом поглинання при 425 нм. Лінійне рівняння регресії з калібрувальної 

кривої має вигляд A=0,1684+0,01624C, коефіцієнт кореляції становить 0,997 

[88]. 

Кінетичні методи мають певні переваги в фармацевтичному аналізі щодо 

селективності та усунення адитивних перешкод, які впливають на прямі 

спектрофотометричні методи. Так, сирійськими вченими запропоновано 

кінетичну спектрофотометричну методику кількісного визначення 

дезлоратадину у субстанції та лікарських формах. Метод грунтується на реакції 

взаємодії дезлоратадину з кольорореагентом з утворенням забарвленого 

продукту з максимумом абсорбції при 485 нм. Підпорядкування основному 

закону світлопоглинання спостерігається у межах концентрації 2,50-37,50 мг/мл 

[89]. 

Для кількісного визначення лікарських засобів, інгібіторів протонної 

помпи, описано багато спектрофотометричних методик. Наприклад, Safwan 

Ashour and Roula Bayram запропонували методику кількісного визначення 

рапепразолу та омепразолу в субстанції та лікарських формах, що ґрунтується 

на реакції взаємодії досліджуваних речовин з натрій 1,2-нафтохінон-4-

сульфонатом у лужному середовищі з максимумом поглинання при 453 нм. 

Підпорядкування основному закону Бера спостерігається у межах концентрації 

0,26-12,0 мг/мл для рапепразолу та 0,49-12,0 мг/мл для омепразолу [90]. 

Єгипетськими вченими запропоновано спектрофлуорометричну методику 

кількісного визначення омепразолу, рабепразолу, пантопразолу і лансопразолу 

з утворенням продуктів з максимумами поглинання при 340 нм і 480 нм. 

Лінійність методики підтверджується у інтервалі концентрацій 5-60, 10-80, 10-
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65 та 10-85 нг/мл для омепразолу, рабепразолу, пантопразолу і лансопразолу 

відповідно [91]. 

Похідні нафтохінонів знайшли застосування і при дослідженні серцево-

судинних лікарських засобів. Вченими Судану запропоновано ескспресну та 

чутливу методику ВЕРХ для кількісного визначення амлодипіну безилату на 

основі реакції з натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонатом у лужному середовищі 

(pH 13). У якості рухомої фази використовувалась комбінація натрій 

дигідрогенортофосфату (0,05 М) у воді та ацетонітрилу (45:55; об/об). 

Методику застосовували для розділення та кількісного визначення. У 

результаті реакції утворювалась сполука коричневого кольору з максимумом 

поглинання при 465 нм. Лінійність спостерігалась у межах концентрації 2-30 

мг/мл, коефіцієнт кореляції – 0,999 [92]. 

Просту та чутливу спектрофотометричну методику описано для 

кількісного визначення інгібіторів АПФ (ірбесартан, лозартан), діуретика 

(гідрохлортіазид) та β-блокатора (атенололу) у субстанції та лікарських формах. 

Методика ґрунтується на реакції нуклеофільного заміщення досліджуваних 

речовин з натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонатом з утворенням забарвленого 

продукту оранжевого кольору в лужному середовищі з максимумом 

поглинання при 465 нм [93]. 

Для кількісного визначення каптоприлу запропоновано 

спектрофотометричну методику, що ґрунтується на каталітичній реакції між 

натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонатом та гідроксид-йоном з утворенням 

продукту 2-гідрокси-1,4-нафтохінону у буферному середовищі з pH 13. 

Максимум світлопоглинання спостерігали при 442 нм, а підпорядкування 

закону Бера − у межах концентрації 0,64-80,00 мг/мл [94]. 

Єгипетськими вченими розроблено методику кількісного визначення 

вазодилятатора пентоксифіліну гідрохлориду за реакцією з натрій 1,2-

нафтохінон-4-сульфонатом з утворенням продукту взаємодії оранжевого 

кольору з максимумом поглинання при 472 нм [95]. 



40 

Іракськими вченими було опрацьовано спектрофотометричну методику 

кількісного визначення ізомерів амінофенолу. Методика ґрунтується на реакції 

ізомерів з натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонатом у водному лужному 

середовищі з утворенням забарвлених продуктів з максимумом поглинання при 

488, 480 і 535 нм для орто-, мета- і пара-амінофенолу відповідно. 

Підпорядкування закону Бера спостерігали у межах концентрації 0,20-10,00 

мг/мл, 0,08-7,2 мг/мл і 0,08-18 мг/мл відповідно [96]. 

Для кількісного визначення β-аланіну в лікарській формі опрацьовано 

спектрофотометричну методику, що ґрунтується на вимірюванні абсорбції 

забарвлених водних розчинів β-аланіну із зазначеним кольорореагентом за 

довжини хвилі 470 нм. Доведено відповідність розробленої методики вимогам 

Державної фармакопеї України за основними валідаційними характеристиками: 

лінійністю (коефіцієнт кореляції r = 1,000), прецизійністю (RSD% =0,806, n = 

9), правильністю (z = 100,8 %), діапазоном застосування (62–138%), робасністю 

[97]. 

Для кількісного визначення нейролептика оланзапіну суданськими 

вченими розроблено методику спектрофотометричного кількісного визначення 

на основі реакції з натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонатом у лужному середовищі 

(pH 13) з утворенням продукту оранжевого кольору з максимумом поглинання 

при 454 нм. Молярний показник поглинання становив 5,60‧10
4 

л‧моль
−1‧см

−1
. 

Підпорядкування основному закону світлопоглинання спостерігали у межах 

концентрації 0,80-80 мг/мл [98]. 

 

1.4 Застосування сульфофталеїнових барвників у спектрофотометрично-

му аналізі лікарських засобів 

 

Сульфофталеїнові барвники – синтетичні речовини, що є похідними 

трифенілметану. Їх розчинні у воді натрієві солі, а також кислотні форми 

широко використовуються в якості рН-індикаторів через високу інтенсивність 
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забарвлення та здатність різко його змінювати в залежності від кислотності 

розчину. 

Дві прості та чутливі методики розроблені для кількісного визначення 

ламотриджину у субстанції та лікарських формах. Перша методика ґрунтується 

на утворенні забарвленого йонного комплексу досліджуваної сполуки з 

бромкрезоловим зеленим у співвідношенні 1:1 при рН 5,02±0,01. У другій 

методиці забарвлений йонний асоціат розчиняли у спиртовому розчині натрій 

гідроксиду, у результаті утворювалась основна форма кольорореагенту з 

максимумом поглинання при 620 нм [99]. 

Також у літературі описані методики кількісного визначення алкалоїдів 

на основі їхньої взаємодії з БКЗ. Так, просту спектрофотометричну методику 

запропоновано для кількісного визначення алкалоїдів на основі реакції з БКЗ. 

Утворювався продукт жовтого кольору, який легко екстрагувався хлороформом 

при рН 4,7. Підпорядкування закону Бера спостерігалось у межах концентрацій 

4−13 мг атропіну у 1 мл хлорофому [100]. 

Індійськими вченими запропоновано чотири екстрактивні 

спектрофотометричні методики визначення міртазапіну  у субстанції та 

лікарських формах. Методики ґрунтуються на утворенні забарвлених йонних 

комплексів з бромкрезоловим зеленим, бромфеноловим синім, бромтимоловим 

синім та бромкрезоловим пурпурним у кислотному середовищі. Утворені 

продукти екстрагують хлороформом та вимірюють оптичну густину 

забарвлених розчинів при 417, 405, 412 та 405 нм відповідно [101]. 

Достатньо розповсюдженими є методики кількісного спектрофото-

метричного визначення лікарських засобів, що застосовуються у кардіології, на 

основі їх реакції з сульфофталеїновими барвниками [102, 103]. 

Українськими вченими розроблено методику спектрофотометричного 

визначення карведілолу у видимій області спектра, засновану на вимірюванні 

оптичної густини забарвленого продукту реакції карведілолу та 

бромкрезолового пурпурного при 398 нм у середовищі ацетону. Встановлено 
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оптимальні умови кількісного визначення карведілолу у складі лікарських 

препаратів. Проведено валідацію розробленої методики за такими 

валідаційними характеристиками, як лінійність, прецизійність, правильність та 

робасність. Величина молярного коефіцієнта світлопоглинання становить 

2,13·10
4
, що свідчить про високу чутливість реакції. Лінійна залежність 

оптичної густини від концентрації досліджуваної речовини лежить в межах 

1,00–2,40 мг/100мл [104]. 

Прості, чутливі методики кількісного визначення чотирьох 

антигіпертензивних препаратів (телмісартану, пропранололу,  бісопрололу та 

карведілолу) у таблетках та біологічних рідинах із використанням 

бромкрезолового зеленого та бромкрезолового синього були описані Akram M. 

El-Didamony з колегами. Розроблені методики ґрунтуються на реакції 

зазначених досліджуваних сполук з кольорореагентом з утворенням стійких 

забарвлених у жовтий колір амінопохідних йонних асоціатів, які пізніше 

екстрагували дихлорметаном. Розроблені методики характеризуються високою 

чутливістю, вибірковістю та можуть застосовуватися для визначення 

досліджуваних речовин у лікарських засобах, сечі та плазмі крові людини [105]. 

Індійськими вченими запропоновано методику кількісного 

спектрофотометричного визначення вальсартану і езетімібу з використанням 

кислотно-основних барвників, а саме бромфенолового синього та  

бромкрезолового зеленого. Утворені забарвлені йонні асоціати індукували 

батохромний зсув з максимумом поглинання при 425 і 428 нм для 

бромфенолового синього та  бромкрезолового зеленого відповідно [106]. 

Сирійськими вченими запропоновано методику кількісного визначення 

глімепіриду (C24H34N4O5S) на основі утворення йонного асоціату між 

досліджуваною сполукою і БКЗ. У результаті взаємодії глімепіриду з Na2CO3 

утворюється C24H33N4H
+
O5NaS, яку розчиняють у хлороформі при рН ≤ 3,8. При 

додаванні до позитивно зарядженої нітрогенвмісної молекули БКЗ утворюється 

йонний асоціат жовтого кольору з максимумом поглинання при 416 нм [107]. 
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Декілька спектрофотометричних методик описано індійськими вченими 

для кількісного визначення седативного лікарського засобу групи антагоністів 

рецепторів мелатоніну. Методики ґрунтуються на утворенні йонних асоціатів у 

кислому середовищі з бромтимоловим синім, бромфеноловим синім, 

бромкрезоловим зеленим і бромкрезоловим пурпуровим. Утворені комплекси 

були екстраговані хлороформом, абсорбцію вимірювали при 415 нм. 

Стехіометричне співвідношення становило в усіх випадках 1:1 [108]. 

Єгипетськими вченими запропоновано спектрофотометричні методики 

визначення даклатасвіру – противірусного препарату, який використовується у 

лікуванні гепатиту С. Методики ґрунтуються на утворенні йонних асоціатів між 

досліджуваною речовиною і кислотними барвниками (бромтимоловий синій, 

бромкрезоловий зелений, бромфеноловий синій). Максимум світлопоглинання 

був зафіксований при 420, 416 і 415 нм для БМС, БКЗ і БФС відповідно [109]. 

Дві прості та чутливі спектрофотометричні методики були запропоновані 

індійськими вченими для кількісного визначення противірусного препарату 

рилпівирину. Методики ґрунтуються на утворенні йонних комплексів 

досліджуваної сполуки з бромтимоловим синім і бромкрезоловим зеленим з 

наступною екстракцією забарвлених асоціатів. Максимум абсорбції 

спостерігали при 425 і 415 нм [110]. 

Турецькими вченими описано методику кількісного визначення 

противірусних препаратів ламівудину і зідовудину. Методика ґрунтується на 

реакції досліджуваних речовин з бромкрезоловим пурпуровим з утворенням 

йонних комплексів у кислому середовищі з наступною екстракцією 

хлороформом. Максимум абсорбції утвореного комплексу спостерігали при 424 

нм [111]. 

Індійськими вченими запропоновано методику кількісного визначення 

протипухлинного прперату іринотекану на основі реакції з бромкрезоловим 

зеленим і бромфеноловим синім. У результаті взаємодії утворюються 



44 

забарвлені йонні асоціати з максимумом поглинання при 420 нм для БКЗ і 380 

нм для БФС [112]. 

Відомі методики спектрофотометричного визначення інгібіторів 

протонної помпи на основі реакції з кислотно-основними барвниками [113]. 

Наприклад, для кількісного визначення пантопразолу індійськими вченими 

запропоновано екстракційну методику для кількісного визначення 

пантопразолу, іранські вчені розробили методику для кількісного визначення 

лансопразолу. Обидві методики ґрунтуються на утворенні забарвлених йонних 

асоціатів досліджувани сполук з БКЗ. Максимум абсорбції спостерігали при 

420 нм у першому випадку, та 416 нм – у другому [114, 115]. 

Для спектрофотометричного визначення ризатриптану, що застосовується 

для лікування мігрені, іранськими вченими запропоновано просту та чутливу 

методику на основі реакції з БКЗ. Найкращі результати було досягнуто при 

використанні 6 мл реагенту у фосфатному буфері (рН 3,0). Стехіометричне 

співвідношення становило 1:1 [116]. 

Також у літературі описано методи спектрофотометричного визачення 

нестероїдних протизапальних лікарських засобів [117], сульфаніламідних 

препаратів [118], протимікробних засобів [119]. Mrudul R. Keskar зі 

співавторами розробили методику кількісного визачення амоксициліну, в 

основі якої взаємодія досліджуваної речовини з реагентом БКЗ з утворенням 

йонного комплексу блакитного кольору. Авторами було встановлено 

оптимальне співвідношення реактантів − 2:1 (лікарська речовина : реагент) 

[120]. 

Йеменськими вченими запропоновано дві екстрактивні 

спектрофотометричні методики кількісного визначення тропікаміду, що 

застосовується в офтальмології. Методики ґрунтуються на утворенні йонних 

комплексів між основним нітрогеном досліджуваної речовини з БКП та 

метиловим оранжевим у кислому середовищі. Екстраговані хлороформом 

асоціати мають максимум абсорбції при 408 і 427 нм відповідно [121]. 
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Висновки до розділу 1 

 

Таким чином, опрацьовані літературні джерела свідчать, що кількісне 

визначення лікарських засобів, блокаторів кальцієвих каналів в основному 

здійснюють методами прямої спектрофотометрії, екстрактивної 

спектрофотометрії, спектрофлуориметрії. Серед хроматографічних методів 

переважають ВЕРХ, ВЕРХ з оберненою фазою, РХ. 

Натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонат широко застосовуються в якості 

кольорореагенту в спектрофотометричному аналізі лікарських засобів різної 

фармакологічної дії.  

Сульфофталеїнові барвники використовуються у фармацевтичному 

аналізі в якості кольрореагентів для спектрофотометричного та екстракційно-

спектрофотометричного визначення лікарськиї засобів. 

Отже, розробка нових методик спектрофотометричного кількісного 

визначення лікарських препаратів, блокаторів кальцієвих каналів, за реакціями 

з сульфофталеїновими барвниками та натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонатом є 

актуальною. 

Результати роботи за даним розділом наведені в роботах [122, 123]. 
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РОЗДІЛ 2 

РЕАГЕНТИ, РОЗЧИННИКИ, ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Об’єкти  дослідження 

 

Об’єктами дослідження для розробки методик кількісного 

спектрофотометричного визначення були РСЗ субстанцій лікарських речовин, 

що мали сертифікати якості виробника, а також лікарські форми промислового 

виробництва, що містили досліджувані лікарські речовини. 

Дилтіазему гідрохлорид (Diltiazemi hydrochloridum, DILTIAZEM 

HYDROCHLORIDE), (2S,3S)-3-ацетиокси-5-[2-(диметиламіно)етил]-2-(4-

метоксифеніл)-2,3-дигідро-1,5-бензотіазепін-4(5Н)-ону гідрохлорид.  

 

 

Емпірична формула C22H26N2O4S∙HCl, молярна маса 451,0 г/моль. Білий 

кристалічний порошок, легкорозчинний у воді, метанолі, малорозчинний в 

етанолі.  

Верапамілу гідрохлорид (Verapamili hydrocloridum, VERAPAMILI 

HYDROCHLORIDE), (2RS)-2-(3,4-диметоксифеніл)-5-[[2-(3,4-диметоксифеніл)-

етил](метил)аміно]-2-(1-метилетил)пентаннітрилу гідрохлорид. 
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Емпірична формула C27H39ClN2O4, молярна маса 491,1 г/моль. 

Кристалічний порошок білого кольору, розчинний у воді, помірно розчинний у 

96 % спирті, легкорозчинний у метанолі.  

Амлодипіну безилат (Amlodipini Besylas, AMLODIPINE BESYLATE).   3-

етиловий-5-метиловий естер (±)-2-[(аміноетокси)-метил]-4-(α-хлорфеніл-[(4-

дигідро-6-метил-3,5-піридиндикарбонової кислоти)]). 

 

 Емпірична формула С26H31ClN2O8S, молярна маса 567,1 г/моль. Білий 

кристалічний порошок, гіркий на смак, малорозчинний у воді та ефірі, помірно 

– у етанолі та хлороформі, легкорозчинний у метанолі та пропанолі-2.  

Лікарські форми, що підлягали аналізу: 

− таблетки «Діакордин 60», 0,06 г/0,3002 г (дилтіазему гідрохлорид, 

допоміжні речовини: лактози моногідрат, віск особливий, кремнію діоксид 

метильований, магнію стеарат). Виробник – Zentiva, Чеська Республіка 

(серія № 3010117); 

− таблетки «Діакордин 90 Ретард», 0,09 г/0,4604 г (дилтіазему гідрохлорид, 

допоміжні речовини: лактози моногідрат, віск особливий, кремнію діоксид 

метильований, магнію стеарат). Виробник – Zentiva, Чеська Республіка 

(серія № 3510317); 
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− таблетки «Верапаміл-Дарниця», 0,08 г/0,2489 г (верапамілу гідрохлорид, 

допоміжні речовини: лактози моногідрат, целюлоза мікрокристалічна, 

крохмаль кукурудзяний, гідроксипропілметилцелюлоза, натрію 

кроскармелоза, аеросил, тальк, магнію стеарат, сепіфілм 752 білий). 

Виробник – ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна (серія ВТ                        

№ 10217); 

− таблетки «Верапаміл-Дарниця», 0,04 г/0,1244 г (верапамілу гідрохлориду, 

допоміжні речовини: лактози моногідрат, мікрокристалічна целюлоза, 

картопляний крохмаль, повідон, діоксид кремнію колоїдний безводний, 

магнію стеарат, сепіфілм 752 білий). Виробник – ПрАТ «Фармацевтична 

фірма «Дарниця», Україна (серія BU № 10217); 

− таблетки «Верапамілу гідрохлорид», 0,04 г/0,1524 г (верапамілу 

гідрохлорид, допоміжні речовини: лактози моногідрат, крохмаль 

кукурудзяний, цукор, повідон, магнію стеарат). Виробник – ТОВ 

«Дослідний завод «ГНЦЛС», Україна (серія 0040517); 

− таблетки «Вератард 180», 0,18 г/0,26681 г (верапамілу гідрохлорид, 

допоміжні речовини у складі пелет: цукор сферичний, шелак, повідон, 

тальк; капсула тверда желатинова № 1 – жовтий захід (Е 110), хіноліновий 

жовтий (Е 104), титану діоксид (Е 171), желатин). Виробник – ПАТ НВЦ 

«Борщагівський ХФЗ», Україна (серія 010217); 

− таблетки «Лекоптін 40», 0,04 г/ 0,1199 г (верапамілу гідрохлорид, допоміжні 

речовини: крохмаль кукурудзяний, лактози моногідрат, крохмаль 

картопляний, натрію кроскармелоза, тальк, кремнію діоксид колоїдний 

безводний, магнію стеарат, повідон, натрію кармелоза, сахароза, полісорбат 

80, кальцію карбонат, барвник хіноліновий жовтий (Е 104), титану діоксид 

(E 171), капол 600). Виробник – Sandoz, Novartis Company, Словенія (серія 

602060); 

− таблетки «Амлодипін-КВ 10 мг», 0,01 г/0,4074 г (амлодипіну безилат, 

допоміжні речовини:  целюлоза мікрокристалічна, магнію стеарат, кальцію 
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гідрофосфат, натрію крохмальгліколят (тип А)). Виробник – ПАТ 

«Київський вітамінний завод», Україна (серія 391216); 

− таблетки «Амлодипін-Астрафарм 10 мг», 0,01 г/0,2035 г (амлодипіну 

безилат, допоміжні речовини:  целюлоза мікрокристалічна, дикальцію 

фосфат (безводний), крохмаль картопляний або кукурудзяний, магнію 

стеарат). Виробник – ТОВ «Астрафарм», Україна (серія 010117); 

− таблетки «Аген 5», 0,005 г/0,1219 г (амлодипіну безилат, допоміжні 

речовини: целюлоза мікрокристалічна, кальцію гідрофосфат дигідрат, 

натрію крохмальгліколят (тип А), магнію стеарат). Виробник – Zentiva, 

Чеська Республіка (серія 3240417); 

− таблетки «Аладін 5», 0,005 г/0,0999 г (амлодипіну безилат, допоміжні 

речовини: лактози моногідрат, крохмаль кукурудзяний, натрію 

кроскармелоза, повідон, кремнію діоксид колоїдний безводний, магнію 

стеарат). Виробник – ПАТ «Фармак», Україна (серія 350817); 

− таблетки «Амлодипін 5», 0,005 г/0,1515 г (амлодипіну безилат, допоміжні 

речовини: лактози моногідрат, целюлоза мікрокристалічна, натрію 

кроскармелоза, гіпромелоза (гідроксипропілметилцелюлоза), повідон 25, 

магнію стеарат, кремнію діоксид колоїдний безводний, індигокармін (Е 

132)). Виробник – АТ «Лекхім», Україна (серія 81217); 

− таблетки «Амлодипін», 0,005 г/0,0998 г (амлодипіну безилат, допоміжні 

речовини: лактоза, моногідрат, крохмаль картопляний, повідон, кальцію 

стеарат). Виробник – корпорація «Артеріум», Україна (серія 175466). 

 

2.2 Реагенти та розчинники 

 

В якості органічних аналітичних реагентів було використано 

сульфофталеїнові барвники (бромкрезоловий зелений, бромкрезоловий 

пурпурний та бромтимоловий синій) та похідні нафтохінонів (натрій 1,2-

нафтохінон-4-сульфонат). Усі реагенти мали сертифікат якості виробника. 
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Бромкрезоловий зелений (БКЗ) – 3,3´,5,5´-тетрабром-м-крезол-

сульфофталеїн (C21H14Br4O5S; М.м.=698,0 г/моль) – рожевий, інколи 

коричневий порошок. Мало розчинний у воді, льодяній оцтовій кислоті та 

бензолі, легко розчинний в етанолі, етері, етилацетаті та розбавлених розчинах 

лугів. Інтервал переходу забарвлення знаходиться у межах рН 3,8–5,4 (вода) та 

8,3–9,8 (ацетон): 

 

Бромкрезоловий пурпуровий (БКП) – 5,5´-дибром-о-крезол-сульфофталеїн 

(C21H16Br2O5S; М.м.=540,2 г/моль) – помаранчево-жовтий або цегляно-червоний 

порошок. Легко розчинний в спирті та розбавлених розчинах лугів, мало 

розчинний у воді. Інтервал переходу забарвлення лежить у межах рН 5,2 – 6,8 

(вода) та 9,6 – 11,1 (ацетон): 

 

Бромтимоловий синій (БТС) – 3,3´-дибромтимол-сульфофталеїн 

(C27H28Br2O5S; М.м.=624,4 г/моль) – безбарвний або світло-рожевий порошок. 

Легко розчинний в метанолі, етанолі, етиловому етері та розбавлених розчинах 

лугів, важко розчинний у воді та бензолі. Інтервал переходу забарвлення 

лежить у межах рН 6,0 – 7,6 (вода) та 11,4 – 12,8 (ацетон): 

CH
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Натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонат– (C10H5NaO5S; М.м.=260,19847 

г/моль) −  порошок, Тпл  289˚С,  розчинність у воді – 50 мг/мл. Стійкий при 

зберіганні, несумісний із сильними окисниками.  

 

У дослідженнях було використано розчинники та реагенти, які 

відповідали кваліфікації «х.ч.», «ч.д.а» та «фарм.»: вода очищена, етанол, 

метанол, диметилформамід, хлороформ, ацетон, ацетонітрил, натрій гідроксид. 

Для приготування «модельних розчинів» були використані: лактози 

моногідрат, мікрокристалічна целюлоза, крохмаль картопляний, крохмаль 

кукурудзяний, повідон, діоксид кремнію колоїдний безводний, магнію стеарат, 

сепіфілм 752 білий, цукор, дикальцію фосфат (безводний), кальцію стеарат 

кваліфікації «ч.д.а.» та «фарм.». 

 

2.3 Методи дослідження 

 

Спектри поглинання аналітичних реагентів та забарвлених продуктів 

реакцій з досліджуваними лікарськими речовинами реєстрували у видимій 

ділянці спектра за допомогою спектрофотометра SPECORD 200 та СФ 56 з 

урахуванням вимог статті ДФУ «Абсорбційна спектрофотометрія в 
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ультрафіолетовій і видимій областях» із використанням прямокутних 

кварцових кювет з товщиною поглинаючого шару 1 см. Величину оптичної 

густини вимірювали на фоні компенсаційного розчину, який містив у своєму 

складі усі компоненти окрім досліджуваної речовини. Для обробки отриманих 

спектрів було застосовано програмний пакет WinASPECT 2.2.1.0. 

Стехіометричні співвідношення реагуючих речовин встановлювали 

наступними спектрофотометричними методами: метод насичення (метод 

молярних співвідношень), метод неперервних змін (метод ізомолярних серій) та 

метод відносного виходу (метод Старика-Барбанеля). Дослідження проводили з 

0,0075 М (дилтіазему гідрохлориду), 0,01 М (амлодипіну безилату) та 0,0075 М 

(верапамілу гідрохлориду) розчинами лікарських речовин та відповідними 

реагентами за загальновідомими методиками в оптимальних умовах проведення 

реакцій. 

Встановлення будови продуктів реакції між досліджуваними речовинами 

та відповідними реагентами проводили наступними методами: ІЧ-

спектрофотометрія, 
1
Н 

 
ЯМР-спектрометрія. 

ІЧ-спектри знімались на спектрофотометрі Bruker Alpha (Bruker Optik 

GmbH, Ettlingen, Germany) в ділянці 7500-400 см
-1

 з використанням приставки 

ATR (пряме уведення речовини). 

1
Н 

 
ЯМР-спектри знімались на спектрофотометрі ядерного магнітного 

резонансу «Varian-Mercury 400» (Varian Inc., Palo Alto, CA, USA) (400 МГц), 

розчинник DMSO-d6, внутрішній стандарт – тетраметилсилан.  

Для характеристики чутливості реакцій між досліджуваними лікарськими 

речовинами та відповідними реагентами були розраховані величини молярних 

коефіцієнтів світлопоглинання продуктів реакції (ε), питомих показників 

світлопоглинання (
%

смA1

1 ), коефіцієнти Сендела (Ws), межі виявлення (Cmin, 

мкг/мл) за загальноприйнятими методиками. 

Керуючись вимогами ДФУ, валідацію розроблених методик проводили, 

використовуючи метрологічні характеристики середнього результату, а саме 
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середнє значення вибірки ( Х ), стандартне відхилення (S), відносне стандартне 

відхилення (RSD), відносний довірчий інтервал одиничного визначення (  ), 

відносний довірчий інтервал середнього результату (  ̅ ), а також статистичні 

характеристики лінійної залежності: точка перетину з віссю ординат (а), 

кутовий коефіцієнт (b), коефіцієнт кореляції (r), залишкова сума квадратів 

відхилень (Sy). 
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РОЗДІЛ 3 

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ РЕЧОВИН, 

БЛОКАТОРІВ КАЛЬЦІЄВИХ КАНАЛІВ 

 

3.1 Вивчення оптимальних умов реакції амлодипіну безилату з натрій 1,2-

нафтохінон-4-сульфонатом 

 

На результати проведення аналітичних реакцій впливає багато чинників. 

Тому здійснити об’єктивний вибір оптимальних умов кількісного 

спектрофотометричного аналізу можливо лише після проведення попередніх 

досліджень. Для розробки методики кількісного визначення амлодипіну 

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

наступні чинники, які можуть впливати на швидкість та максимальний вихід 

забарвленого продукту реакції: природа та склад розчинника, природа та 

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

також стабільність одержаних забарвлених продуктів 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). У 

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.  

Аналіз літературних джерел та попередні експериментальні дослідження 

щодо реакційної здатності натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонату показали, що 

для одержання максимального виходу продукту реакції між амлодипіну 
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безилатом та реагентом необхідним є створення лужного середовища, в якому 

утворюється забарвлена сполука, спектр якої представлений на рисунку 3.1. 

Максимум світлопоглинання знаходиться при 459 нм. 

 

 

Рис. 3.1. Спектр поглинання продукту реакції амлодипіну безилату та 

натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонату 

 

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. Для цього  в мірні колби ємністю 10,00 

мл вміщували 1,00 мл 0,05%  водно-спиртового розчину амлодипіну безилату 

та обробляли 1,00 мл 0,5% водного розчину натрій 1,2-нафтохінон-4-

сульфонату. До кожного з одержаних розчинів додавали 0,10; 0,20; 0,30; 0,40; 

0,50; 0,60 та 0,70 мл 1 М водного розчину натрій гідроксиду відповідно. 

Отримані забарвлені розчини нагрівали на водяній бані впродовж 1 хв при 

90°С, реакційну суміш охолоджували та доводили водою очищеною до 

позначки. Паралельно проводили дослід з компенсаційним розчином, який не 

містив досліджуваної речовини. Оптичну густину забарвлених розчинів 

вимірювали при λmax 459 нм. Як видно з рис. 3.2, додавання 0,50 мл 1 М водного 

розчину натрій гідроксиду є оптимальним у даному випадку (спостерігається 

максимальне значення оптичної густини). Подальше збільшення кількості 
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доданого водного розчину натрій гідроксиду не призводить до збільшення 

величини оптичної густини. 
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Рис. 3.2. Графік залежності оптичної густини продукту реакції 

амлодипіну безилату з натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонатом від кількості 

доданого 1 М водного розчину натрій гідроксиду (λmax = 459 нм) 

 

Встановлено, що без нагрівання  оптична густина аналізованих розчинів 

постійно зростає і досягає максимального значення більше ніж через годину 

(рис. 3.3). Тому на наступному етапі дослідження було вивчено вплив часу та 

температури  на стабільність аналізованих розчинів. 
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Рис. 3.3. Графік залежності оптичної густини продукту реакції 

амлодипіну безилату з натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонатом від часу (без 

нагрівання реакційної суміші) (λmax =459 нм) 
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Для вивчення впливу часу та температури  нагрівання на стабільність 

утвореного забарвленого продукту реакції, реакційну суміш амлодипіну 

безилату з натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонатом після додавання водного 

розчину натрій гідроксиду нагрівали на водяній бані при 40, 50, 60, 70, 80, 90 °С 

впродовж 1, 2, 3, 4, 5 хв (рис. 3.4–3.5). Після охолодження доводили водою 

очищеною до позначки в мірних колбах ємністю 10,00 мл. Оптичну густину 

забарвлених розчинів вимірювали при λmax 459 нм на фоні компенсаційного 

розчину, який не містив досліджуваної речовини. 
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Рис. 3.4. Графік залежності оптичної густини продукту реакції 

амлодипіну безилату з натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонатом від температури 

(λmax= 459 нм)  

 

Отже було встановлено, що нагрівання реакційної суміші: натрій 1,2-

нафтохінон-4-сульфонат – амлодипіну безилат при температурі 90
 о

С впродовж     

1 хв є достатнім для стабілізації продуктів реакції. 

Наступним етапом дослідження було встановлення оптимальної кількості 

реагенту, необхідного для максимального виходу  забарвленого продукту 

реакції. Критерієм оцінки встановлення необхідної кількості доданого реагенту 

була величина оптичної густини. Для цього до 1,00 мл 0,05% водно-спиртового 

розчину амлодипіну безилату додавали 0,50; 1,00; 1,50 та 2,00 мл 0,5% водного 

розчину натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонату та 0,50 мл 1 М водного  розчину 
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Рис. 3.5. Графік залежності оптичної густини продукту реакції 

амлодипіну безилату з натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонатом від часу 

нагрівання (λmax=459 нм, t = 90 
o
С) 

 

натрій гідроксиду. Реакційну суміш нагрівали на водяній бані при температурі 

90
 о

С впродовж 1 хв. Потім забарвлені розчини охолоджували, доводили водою 

очищеною в мірних колбах ємністю 10,00 мл до позначки. Оптичну густину 

вимірювали на фоні компенсаційного розчину з відповідним об’ємом 0,5% 

розчину реагенту при λmax 459 нм (рис. 3.6). Встановлено, що додавання 0,50 мл 

0,5% водного розчину натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонату є оптимальним в 

даному випадку. 
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Рис. 3.6. Залежність оптичної густини продукту реакції амлодипіну 

безилату з натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонатом від кількості доданого 

реагенту (λmax=459 нм) 
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На наступному етапі дослідження було визначено стабільність 

аналізованих розчинів у часі. Для цього вимірювали оптичну густину 

отриманих розчинів в оптимальних умовах вродовж 30 хв з інтервалом у 5 хв. 

Було встановлено, що досліджувані розчини стабільні впродовж щонайменше 

30 хв (рис. 3.7). 
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Рис. 3.7. Графік залежності оптичної густини продукту реакції 

амлодипіну безилату з натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонатом від часу  

 

У результаті проведених досліджень було встановлено, що на величину 

оптичної густини продуктів реакції досліджуваної лікарської речовини з натрій 

1,2-нафтохінон-4-сульфонатом впливають наступні фактори: природа 

розчинника, природа та кількість реагенту, pH середовища, температура та час  

Оптимальні умови проведення реакції «натрій 1,2-нафтохінон-4-

сульфонат – амлодипіну безилат»:  

− використання 0,05% водно-спиртового (40% спирту етилового) розчину 

амлодипіну безилату; 

− додавання 0,50 мл 0,5% водного розчину натрій 1,2-нафтохінон-4-

сульфонату; 

− додавання 0,50 мл 1 М водного розчину натрій гідроксиду; 

− нагрівання реакційної суміші при температурі 90
 о
С впродовж 1 хв; 
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− аналітична довжина хвилі, при якій спостерігається максимум 

світлопоглинання λmax=459 нм. 

Виходячи із встановлених, в результаті експериментальних досліджень, 

оптимальних умов проведення реакції було розроблено загальну методику 

кількісного визначення амлодипіну безилату на основі його реакції з натрій 1,2-

нафтохінон-4-сульфонатом. 

Загальна методика кількісного визначення амлодипіну безилату: точну 

наважку амлодипіну безилату (0,0150 г) переносять до мірної колби на                       

100,00 мл, додають 40,00 мл спирту етилового 96
о
, перемішують та доводять 

водою до позначки. Аліквотну частину амлодипіну безилату (0,100–0,200 мг) 

вміщують у мірну колбу на 10,00 мл, обробляють 0,50 мл 0,5% водного розчину                 

натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонату, додають 0,50 мл 1 М водного розчину 

натрій гідроксиду, нагрівають на водяній бані впродовж 1 хв при температурі                   

90 
о
С, охолоджують та доводять водою до позначки, перемішують. Оптичну 

густину досліджуваного розчину вимірюють  за допомогою спектрофотометра 

при довжині хвилі 459 нм у кюветі з товщиною поглинаючого шару 1 см, на 

фоні компенсаційного розчину, що не містить досліджуваної речовини, 

 

3.2 Вивчення оптимальних умов реакцій дилтіазему гідрохлориду та 

верапамілу гідрохлориду з бромкрезоловим зеленим 

 

Аналізуючи літературні джерела на етапі розробки методики кількісного 

визначення дилтіазему гідрохлориду та верапамілу гідрохлориду на основі їх 

реакції з сульфофталеїновими барвниками були встановлені нступні чинники, 

що можуть впливати на швидкість та максимальний вихід забарвлених 

продуктів реакції: природа та склад розчинника, природа та кількість доданих 

реагентів, час реакції та стабільність одержаних забарвлених сполук у часі.  

Вибір розчинника для реакції між верапамілу гідрохлоридом та 

дилтіазему гідрохлоридом з сульфофталеїновими барвниками ґрунтувався на 
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даних про розчинність зазначених речовин, а також на максимальному виході 

продукту реакції, тобто на максимальній величині оптичної густини. Для 

подальшої розробки методик кількісного визначення досліджуваних лікарських 

речовин нами було обрано  наступні розчинники: ацетон, хлороформ, метанол 

та етанол. 

З метою розробки спектрофотометричної методики визначення 

верапамілу гідрохлориду та дилтіазему гідрохлориду використовували 0,1% 

розчин БКЗ та 0,01% розчини досліджуваних лікарських речовин у наступних 

розчинниках: ацетон, хлороформ, метанол та етанол. При проведенні 

експерименту по 1,00 мл розчинів лікарських речовин вміщували у мірні колби 

на 10,00 мл, додавали по 1,00 мл розчину реагенту, доводили відповідним 

розчинником до позначки, перемішували. Паралельно готували компенсаційні 

розчини: у мірні колби на 10,00 мл вміщували по 1,00 мл розчину реагенту та 

доводили до позначки відповідним розчинником. Абсорбцію досліджуваних 

розчинів вимірювали на фоні компенсаційних розчинів, що не містять 

аналізованих речовин. У результаті дослідження було встановлено, що ацетон є 

оптимальним розчинником для проведення реакції між досліджуваними 

лікарськими речовинами та сульфофталеїновими барвниками, тому в наступних 

дослідженнях з вибору оптимальних умов проведення реакції використовували 

саме цей розчинник. 

При виборі оптимального реагенту для розробки методик кількісного 

спектрофотометричного визначення верапамілу гідрохлориду та дилтіазему 

гідрохлориду було порівняно спектри поглинання забарвлених продуктів 

реакцій з БКП, БТС та БКЗ. Критерієм вибору реагенту було максимальне 

значення величини оптичної густини забарвленого продукту реакції. Для цього 

готували 0,001 М розчини верапамілу гідрохлориду та дилтіазему гідрохлориду 

і 0,015 М розчини сульфофталеїнових барвників (БКП, БТС та БКЗ) у ацетоні. 

Далі по 1,00 мл досліджуваних розчинів вміщували в мірні колби ємністю 10,00 

мл, додавали по 1,00 мл відповідного реагенту та доводили ацетоном до 
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позначки. Абсорбцію отриманих розчинів вимірювали на фоні компенсаційних 

розчинів, що не містять досліджуваних речовин. У результаті проведеного 

дослідження було отримано спектри поглинання продуктів реакцій, що 

наведені на рисунках 3.8 та 3.9.  
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Рис. 3.8. Спектри поглинання продуктів реакції верапамілу гідрохлориду 

з БКЗ (1), БТС (2) та БКП (3)  
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 Рис. 3.9. Спектри поглинання продуктів реакції дилтіазему гідрохлориду 

з БКЗ (1), БТС (2) та БКП (3)  

 

Як видно з одержаних спектрів поглинання (рис. 3.8, 3.9), у випадку 

застосування БКЗ спостерігається максимальне значення величини оптичної 

густини, тому саме цей реагент було обрано для подальшої розробки методик 

кількісного визначення верапамілу гідрохлориду та дилтіазему гідрохлориду. 
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Ще одним важливим чинником, що впливає на величину максимального 

виходу забарвленого продукту реакції, є кількість доданого реагенту. Тому на 

наступному етапі дослідження експериментальним шляхом, враховуючи 

максимальний вихід продукту реакції, встановлювали необхідну кількість 

реагенту. Для цього до серії мірних колб ємністю 10,00 мл додавали по 1,00 мл 

0,001 М розчину досліджуваної лікарської речовини та по 0,50; 1,00; 1,50; 2,00 

та 2,50 мл 0,015 М розчину БКЗ. Абсорбцію досліджуваних розчинів 

вимірювали на фоні компенсаційних розчинів при аналітичних довжинах хвиль 

409 нм для верапамілу гідрохлориду та та 408 нм для дилтіазему гідрохлориду. 

За отриманими даними будували графіки залежності величини оптичної 

густини від кількості доданого реагенту (рис. 3.10–3.11). 

Як видно з рисунку 3.10, 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 1 % розчин у ацетоні, що приблизно відповідає 

концентрації 0,015 М. 
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Рис. 3.10. Графік залежності оптичної густини продукту реакції 

дилтіазему гідрохлориду з БКЗ від кількості доданого 1% розчину БКЗ (λmax= 

408 нм) 
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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%. Як видно з рисунку 3.11 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.  
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Рис. 3.11. Графік залежності оптичної густини продукту реакції 

верапамілу гідрохлориду з БКЗ від кількості доданого реагенту: 1 – 1% розчину 

БКЗ; 2 – 1,5% розчину БКЗ 

 

Наступним етапом дослідження стало вивчення стабільності забарвлених 

розчинів у часі. Для цього вимірювали оптичну густину отриманих забарвлених 

розчинів впродовж 45 хв з інтервалом у 5 хв.  

У випадку дилтіазему гідрохлориду реакція з БКЗ відбувається швидко та 

за кімнатної температури, а  одержані забарвлені розчини залишаються 

стабільними впродовж щонайменше 45 хв (рис. 3.12). 

У випадку верапамілу гідрохлориду, було встановлено, що оптична 

густина аналізованих розчинів стабілізується впродовж 5 хв і залишається 

практично незмінною щонайменше 45 хв (рис. 3.13). 
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Рис. 3.12. Графік залежності оптичної густини продукту реакції 

дилтіазему гідрохлориду з БКЗ від часу 
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Рис. 3.13. Графік залежності оптичної густини продукту реакції 

верапамілу гідрохлориду з БКЗ від часу 

 

Отже, у результаті проведених досліджень було встановлено, що на 

величину оптичної густини продуктів реакції досліджуваних лікарських 

речовин з сульфофталеїновими барвниками (рис. 3.14–3.15) впливають 

наступні фактори: природа розчинника, природа та кількість реагенту, час. 
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Рис. 3.14. Спектри поглинання продукту реакції дилтіазему з БКЗ (1), 

розчину БКЗ (2), розчину дилтіазему (3) 
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Рис. 3.15. Спектр поглинання продукту реакції верапамілу гідрохлориду з 

БКЗ (1), розчину БКЗ (2), розчину верапамілу гідрохлориду (3) 

 

Оптимальні умови проведення реакції «лікарська речовина – БКЗ»:  

− використання 0,03% розчинів верапамілу гідрохлориду та дилтіазему 

гідрохлориду в ацетоні; 
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− додавання 1,00 мл 1% БКЗ в ацетоні у випадку дилтіазему гідрохлориду та 

1,5% розчину БКЗ в ацетоні у випадку верапамілу гідрохлориду; 

− вимірювання оптичної густини аналізованих розчинів за аналітичних довжин 

хвиль 408 нм у випадку дилтіазему гідрохлориду та 409 нм верапамілу 

гідрохлориду. 

Виходячи з отриманих даних, було розроблено загальні методики 

кількісного визначення верапамілу гідрохлориду та дилтіазему гідрохлориду на 

основі їх реакції з  БКЗ. 

Загальна методика кількісного визначення верапамілу гідрохлориду: 

точну наважку верапамілу гідрохлориду (0,0300 г) переносять до мірної колби 

ємністю 100,00 мл, розчиняють в ацетоні та доводять ацетоном до позначки, 

перемішують. Аліквотну частину верапамілу гідрохлориду вміщують у мірну 

колбу на 10,00 мл, додають 1,00 мл 1,5% розчину БКЗ в ацетоні та доводять 

ацетоном до позначки, перемішують. Через 5 хв вимірюють абсорбцію 

отриманого розчину на спектрофотометрі за аналітичної довжини хвилі 409 нм 

в кюветі з товщиною поглинаючого шару 1 см на фоні компенсаційного 

розчину, що не містить досліджуваної речовини. 

Загальна методика кількісного визначення дилтіазему гідрохлориду: 

точну наважку дилтіазему гідрохлориду (0,0300 г) переносять до мірної колби 

ємністю 100,00 мл, розчиняють в ацетоні та доводять ацетоном до позначки, 

перемішують. Аліквотну частину дилтіазему гідрохлориду вміщують у мірну 

колбу на 10,00 мл, додають 1,00 мл 1% розчину БКЗ в ацетоні та доводять 

ацетоном до позначки, перемішують. Вимірюють абсорбцію отриманого 

розчину на спектрофотометрі за аналітичної довжини хвилі 408 нм в кюветі з 

товщиною поглинаючого шару 1 см на фоні компенсаційного розчину, що не 

містить досліджуваної речовини. 
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3.3 Встановлення аналітичних показників чутливості реакцій досліджува-

них лікарських речовин, блокаторів кальцієвих каналів, з натрій 1,2-нафтохі-

нон-4-сульфонату та  бромкрезоловим зеленим 

 

Для встановлення аналітичних показників чутливості досліджуваних 

реа=кцій були виміряні оптичні густини забарвлених продуктів взаємодії 

розчинів відомої концентрації аналізованих лікарських речовин з 

використаними реагентами за відповідної аналітичної довжини хвилі в 

оптимальних умовах, встановлених раніше та описаних в розд. 3.1. Розрахунок 

аналітичних показників проводили з використанням таких формул [125]: 

‒ молярний показник поглинання (ε): 

  
 

   
                                                        (3.1); 

де  А – оптична густина забарвленого розчину; 

c – молярна концентрація розчину, моль/дм
3
; 

l –товщина поглинаючого шару розчину, см. 

‒ питоме поглинання (а): 

1000


M.м

ε
a

                                                      (3.2); 

де  ε – молярний коефіцієнт світлопоглинання; 

М.м. – молярна маса досліджуваної речовини. 

‒ коефіцієнт Сендела (WS): 

ε

M.м.
Ws 

                                                            (3.3); 

де  ε – молярний коефіцієнт світлопоглинання; 

М.м. – молярна маса досліджуваної речовини. 

‒ межа виявлення (Сmin, мкг/мл): 

1000

050
min






ε

M.м.,
С

                                                (3.4) 

де  ε – молярний коефіцієнт світлопоглинання; 
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М.м. – молярна маса досліджуваної речовини. 

 

Виходячи з отриманих експериментальних даних, було розраховано 

показники чутливості використаних реакцій (табл. 3.1) 

Таблиця 3.1 

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 

 

Високі значення молярних коефіцієнтів поглинання та низькі значення 

відкривальних мінімумів, наведені в таблиці 3.1, свідчать про високу чутливість 

реакцій між досліджуваними лікарськими речовинами та відповідними 

реагентами. 

 

3.4 Визначення стехіометричних співвідношень реагуючих компонентів у 

реакції досліджуваних речовин з реагентами 

 

Для більш повної характеристики забарвленої сполуки, яка 

використовується при спектрофотометричному визначенні, необхідно знати 

рівняння хімічної реакції за якою відбувається утворення цієї сполуки, її будову 

та молярний коефіцієнт світлопоглинання. 

Незважаючи на велику кількість робіт з вивчення реакцій, що 

використовуються в фотометричному аналізі, хімізми багатьох з них 

залишаються невідомими. Тому при розробці методик аналізу є необхідним 
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використання певних методів для дослідження як самої фотометричної реакції, 

так і сполуки, яка утворюється в результаті взаємодії досліджуваної речовини з 

реагентом. В основі спектрофотометричного аналізу розчинів забарвлених 

сполук лежить сумісне використання закону діючих мас та основного закону 

світлопоглинання [124]. 

 Для встановлення стехіометричних коефіцієнтів 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) [125]. 

 Метод неперервних змін був запропонований І.І. Остромисленським в 

1910 р. В основі даного методу лежить визначення відношень ізомолярних 

концентрацій реагуючих речовин, що відповідає максимальному виходу 

утвореного продукту MmRn. Крива залежності виходу продукту реакції від 

складу розчину характеризується екстремальною точкою. Така точка відповідає 

максимально можливій концентрації продукту реакції MmRn, який утворюється 

за реакцією mM + nR ↔ MmRn, а її положення пов’язане зі стехіометричними 

коефіцієнтами m та n у реакції утворення MmRn.  

Для проведення аналізу готували розчини реагентів та досліджуваних 

лікарських речовин однакової молярної концентрації та змішували їх в 

антибатних співвідношеннях (від 1:9 до 9:1). При цьому загальний об’єм 

розчину та сумарна кількість молей обох компонентів у загальному об’ємі 

залишалися незмінними.  

Реакції між розчинами досліджуваних лікарських речовин та відповідних 

реагентів (різних об’ємів однакової молярної концентрації) проводили в 

оптимальних умовах згідно розроблених методик. Вимірювання абсорбції 

отриманих розчинів проводили за відповідної аналітичної довжини хвилі на 

фоні компенсаційних розчинів, які не містили досліджуваної лікарської 

речовини. За отриманими даними будували графік залежності величини 
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абсорбції від співвідношення об’ємів компонентів ізомолярних серій (рис. 3.16–

3.18). 
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Рис. 3.16. Графік залежності величини оптичної густини від 

співвідношення об’ємів компонентів ізомолярного розчину (V1 – об’єм 0,01 М 

розчину натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонату, V2 – об’єм 0,01 М розчину 

амлодипіну безилату) при 459 нм 
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Рис. 3.17. Графік залежності величини оптичної густини від 

співвідношення об’ємів компонентів ізомолярного розчину (С1 – об’єм 0,0075 

М розчину БКЗ, С2 – об’єм 0,0075 М розчину верапамілу гідрохлориду) при 409 

нм  

Метод молярних співвідношень (метод насичення) є найбільш загальним 

методом дослідження стехіометричного співвідношення реагуючих речовин. 

Суть методу полягає у встановленні залежності оптичної густини від концен-

трації одного з компонентів реакційної суміші при постійній концентрації  
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Рис. 3.18. Графік залежності величини оптичної густини від 

співвідношення об’ємів компонентів ізомолярного розчину (С1 – об’єм 0,0075 

М розчину БКЗ, С2 – об’єм 0,0075 М розчину дилтіазему гідрохлориду) при 408 

нм 

 

другого компонента та навпаки. Точка перегину на кривій насичення відповідає 

молярному співвідношенню реагуючих сполук та дорівнює стехіометричному 

коефіцієнту компонента, концентрація якого змінювалася. У тих випадках, коли 

точка перегину на кривій насичення спостерігається не чітко, її визначають 

екстраполяцією прямолінійних ділянок кривої до взаємного перетину. 

Для проведення аналізу готували розчини досліджуваних лікарських 

речовин та відповідних реагентів з однаковою молярною концентрацією. А 

потім проводили дослідження з двома серіями розчинів. Наприклад, для 

встановлення стехіометричних співвідношень між амлодипіну безилатом та 

натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонатом у першій серії досліду в мірні колби 

ємністю 10,00 мл додавали 0,20; 0,40; 0,60; 0,80; 1,00; 1,20; 1,40; 1,60; 1,80 та 

2,00 мл  0,01 М розчину амлодипіну безилату. До кожної проби додавали по 

1,00 мл 0,01 М розчину натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонату та аналізували в 

оптимальних умовах проведення реакції за розробленою методикою. У другій 

серії досліду проводили аналогічне визначення, але об’єм 0,01 М розчину 
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амлодипіну безилату залишався незмінним (1,00 мл), а об’єми 0,01 М розчину 

натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонату змінювалися від 0,20 до 2,00 мл. 

Абсорбцію вимірювали на фоні компенсаційних розчинів, що містили 

відповідні об’єми розчину натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонату та не містили 

розчину амлодипіну безилату. Згідно отриманих даних будували криві 

насичення (3.19). Аналогічно було проведено дослідження для верапамілу 

гідрохлориду з БКЗ та дилтіазему гідрохлориду з БКЗ. Результати наведено на 

рисунках 3.19–3.21. 
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Рис. 3.19. Криві насичення: 1 – амлодипіну безилату при постійній 

концентрації натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонату (1,00 мл 0,01 М розчину); 2 – 

натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонату при постійній концентрації амлодипіну 

безилату (1,00 мл 0,01 М розчину) 

 

Аналіз кривих насичення (рис. 3.19–3.21) вказує на те, що перегин кривих 

спостерігається при співвідношенні реагуючих компонентів «лікарська 

речовина – реагент» 1:1. 

Метод відносного виходу (метод Старика−Барбанеля) грунтується на 

використанні рівняння алгебраїчної суми стехіометричних коефіцієнтів реакції, 

яке характеризує склад рівноважної суміші в точці максимального відносного 
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виходу (максимального відношення концентрації продукту реакції до змінної 

початкової концентрації одного з реагуючих компонентів) [125]. 
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Рис. 3.20. Криві насичення: 1 – верапамілу гідохлориду при постійній 

концентрації БКЗ (1,00 мл 0,0075 М розчину); 2 – БКЗ при постійній 

концентрації верапамілу гідрохлориду (1,00 мл 0,0075 М розчину) 
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Рис. 3.21. Криві насичення: 1 – БКЗ при постійній концентрації 

дилтіазему гідрохлориду (1,00 мл 0,0075 М розчину); 2 – дилтіазему 

гідрохлориду при постійній концентрації БКЗ (1,00 мл 0,0075 М розчину) 
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Аналіз здійснюють аналітичним шляхом, поєднуючи його з графічною 

побудовою кривої відносного виходу. Для цього готують дві серії розчинів, в 

одній з яких змінюється концентрація реагенту при постійній концентрації 

досліджуваної лікарської речовини, а в іншій навпаки, постійною залишається 

концентрація реагенту. Після цього будують графік залежності A/C від A/Amax 

(рис. 3.22–3.24). 
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Рис. 3.22. Криві відносного виходу: 1 – дилтіазему гідрохлориду при 

постійній концентрації БКЗ (1,00 мл 0,0075 М розчину); 2 – БКЗ при постійній 

концентрації дилтіазему гідрохлориду (1,00 мл 0,0075 М розчину)  
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Рис. 3.23. Криві відносного виходу: 1 – верапамілу гідрохлориду при 

постійній концентрації БКЗ (1,00 мл 0,0075 М розчину); 2 – БКЗ при постійній 

концентрації верапамілу гідрохлориду (1,00 мл 0,0075 М розчину)  
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Рис. 3.24. Криві відносного виходу: 1 – амлодипіну безилату при 

постійній концентрації натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонату (1,00 мл 0,01 М 

розчину); 2 – натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонату при постійній концентрації 

амлодипіну безилату (1,00 мл 0,01 М розчину) 

 

Відсутність максимуму на кривій відносного виходу для будь-якої серії 

вимірювань вказує на те, що стехіометричний коефіцієнт компоненту змінної 

концентрації дорівнює одиниці. Аналіз кривих відносного виходу у всіх 

випадках (рис. 3.22–3.24) вказує на відсутність максимуму, що свідчить про те, 

що досліджувані лікарські речовини взаємодіють з відповідними реагентами у 

стехіометричних співвідношеннях 1:1. 

Отже, стехіометричні співвідношення реагуючих компонентів «лікарська 

речовина – реагент», одержані методами неперервних змін, методом насичення 

та методом відносного виходу беззаперечно узгоджуються між собою та 

наведені у таблиці 3.2. 
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Таблиця 3.2 

Стехіометричне 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  

[126–130] дає можливість стверджувати, що ймовірніше за все, реакція між 

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

схемою представленою на рисунку 3.25. 
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Рис. 3.25. Схема взаємодії амлодипіну безилату та натрій 1,2-нафтохінон-

4-сульфонату 

 

3.5 Виділення та ідентифікація продуктів взаємодії верапамілу гідрохло-

риду і дилтіазему гідрохлориду з БКЗ 

 

Для встановлення структур виділених продуктів реакції було застосовано 

методи ІЧ-спектроскопії та спектрометрії ядерного магнітного резонансу. 

 

3.5.1 Виділення продуктів взаємодії досліджуваних лікарських речовин з 

БКЗ  

 

Відповідно до встановлених стехіометричних співвідношень компонентів 

реакцій, було виділено забарвлені продукти взаємодії верапамілу гідрохлориду 

і дилтіазему гідрохлориду з БКЗ.  

Загальні методики виділення продуктів реакцій досліджуваних 

лікарських речовин з сульфофталеїновими барвниками: 

− продукт реакції дилтіазему гідрохлориду з БКЗ: 41,45 мг (0,0001 М) 

дилтіазему гідрохлориду розчиняли у 5,00 мл ацетону, додавали розчин 

69,80 мг (0,0001 М) БКЗ у 5,00 мл ацетону, перемішували та залишали на 24 

год при кімнатній температурі. Виділений продукт реакції є цегляно-червоні 

кристали, розчинні в ацетоні, етанолі, метанолі та ДМФА, дуже мало 

розчинні у воді. Вихід одержаної сполуки становить 91,25%. 

− продукт реакції верапамілу гідрохлориду з БКЗ: 49,11 мг (0,0001 М) 

верапамілу гідрохлориду розчиняли у 5,00 мл ацетону, додавали розчин 

69,80 мг (0,0001 М) БКЗ у 5,00 мл ацетону, перемішували та залишали на 24 

год при кімнатній температурі. Виділений продукт реакції є цегляно-червоні 

кристали, розчинні в ацетоні, етанолі, метанолі та ДМФА, дуже мало 

розчинні у воді. Вихід одержаної сполуки становить 93,47%. 
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3.5.2 Ідентифікація продуктів взаємодії досліджуваних лікарських речо-

вин з БКЗ  

 

В результаті досліджень було виявлено батохромний зсув максимумів 

поглинання у видимій області спектру продуктів реакції верапамілу 

гідрохлориду та дилтіазему гідрохлориду з БКЗ по відношенню до максимуму 

поглинання реагенту (табл. 3.3). Спираючись на дані літератури [131] та 

експериментальні дані було зроблено припущення, що продуктами реакцій 

досліджуваних речовин з БКЗ є йонні асоціати. 

Таблиця 3.3 

Порівняння максимумів світлопоглинання 

 

Лікарська речовина Реагент 
λ, нм 

(реагент) 

λ, нм 

(продукт реакції) 

Верапамілу гідрохлорид БКЗ 404 409 

Дилтіазему гідрохлорид БКЗ 404 408 

 

З метою підтвердження утворення йонного асоціату у реакції між 

дилтіаземом  гідрохлоридом та БКЗ, були зняті ІЧ-спектри дилтіазему  

гідрохлориду, БКЗ та одержаного продукту їх взаємодії. 

Віднесення смуг поглинання в одержаних ІЧ-спектрах наведено у 

таблицях 3.4 та 3.5. 

В ІЧ-спектрі поглинання БКЗ присутні смуги, що відповідають його 

структурній формулі. Смуги поглинання -SO2 групи (RSO2OR) проявляються у 

вигляді двох піків валентних νs симетричних 1185см
–1

 (високої інтенсивності) 

та νas асиметричних 1381см
–1

 (середньої інтенсивності) коливань. Валентні 

коливання νOH фенольної групи проявляються поглинанням середньої 

інтенсивності при 3350–3340 см
–1

, а деформаційні коливання δOH проявляються  
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Таблиця 3.4 

Смуги та тип коливань у ІЧ-спектрах дилтіазему гідрохлориду і БКЗ, см
-1  

 

Група Дилтіазем 
Бромкрезоловий 

зелений 
Продукт 

−OH   3350-3340 υ − − 

−OH2
+
, R3N

+
     3200-2000 υ 

−OH   1332 с δ − δ 

С−Н Ar   3042 υ 

3050-2800 υ 

С−Н Alk    υ 

С−Н Ar 1510 δ 1530 сл δ 1520 δ 

С−Н (CH3) 1474 δas 1470 δas 1450 δas 

С−Н 1412      

С−Н   1370 δs 1364 δs 

С−Н маятникові 

кол. 
  1152 δ 1136 δ 

С−Н Ar 

п`ятьзаміщені пох. 

бензолу 

  896  сл  

  880  сл  

С−Н Ar 

тризаміщені пох. 

бензолу 

    сл  

839  806  790  
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Група Дилтіазем 
Бромкрезоловий 

зелений 
Продукт 

С−Н Alk 781  754  765  

R3N
+
 Cl

-
 2370 υ   −  

R3N 1178 υ   1176 υ 

С=О 

1742 υ   1740 сл υ 

1679 υ   1680 сл υ 

С=О    −  1652 сл  

О=С−О−С  

С−О в етері  

1216 υas   1215 υas 

1025 υs   1016 υs 

RSO2OR  

  1381 υas −  

  1185 υs −  

−SO3H/-SO3− 

    1240 υas 

    1130 υs 

−С−О−S   1273 υas −  

С−Br   637 υ 613 υ 

Примітки: “−“ − поглинання відсутнє, “с“ − сильне поглинання, “сл“ −      

слабке поглинання 

 

при 1332 см
–1

. Смуги поглинання середньої інтенсивності при 1470 та 1370 см
–1

 

відповідають деформаційним δas асиметричним та δs симетричним коливанням  

С–Н групи (CH3) в алканах. Смуга поглинання при 1273 см
–1

 відповідає 
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асиметричним валентним коливанням в тіоетерах, лактонах,  зокрема  в даному 

випадку в угрупуванні C−O−S оксатіоланового циклу в БКЗ. Смуги поглинання 

в діапазоні 900–700 см
–1

 відповідають деформаційним коливанням С–Н. 

Зокрема, поглинання середньої інтенсивності при 896 та 880 см
–1

 відповідає 

деформаційним δС-Н коливанням С–Н 5-заміщеного бензолу. Смуги поглинання 

високої інтенсивності при 806 см
–1

 відповідають деформаційним коливанням 

С–Н похідних бензолу, а при 754 см
−1

 відповідають деформаційним коливанням 

С–Н в алканах (СН3). Поглинання при 637 см
–1

 відповідає коливанням С–Br в 

арилбромідах.  

В ІЧ-спектрі дилтіазему наявні смуги поглинання високої інтентивності в 

області 1742 і 1679 см
–1

, що належать валентним коливанням С=О, в діапазоні 

1500–1350 см
–1

 – деформаційним коливанням С−Н, високоінтентивні смуги 

поглинання в області 1250–1130 см
–1 

відносяться до коливань С–О в етерах та 

естерах. Валентні коливання гідрохлориду аміногрупи проявляються при 2370 

см
–1

. 

ІЧ-спектр йонного асоціату відповідає сумі поглинань вихідних сполук з 

деякими відмінностями, що підтверджують його утворення. А саме, у спектрі 

йонного асоціата в області 3600–3400 см
-1

 смуги фенольних –ОН  проявляються 

з меншою інтенсивнісю, що можна пояснити перетворенням одного з двох з 

фенольних радикалів БКЗ в хінонну структуру. У продукті також відсутні 

поглинання в області 2370 см
–1 

(R3N
+
 Cl

–
 в дилтіаземі гідрохлориді), що 

пояснюється утворенням йонного асоціату з БКЗ, а саме поглинання 

проявляється у вигляді уширеного сигналу в області 3200–2000 см
–1

. 

Підтвердженням розкриття оксатіоланового циклу в БКЗ є відсутність 

поглинання угрупування C−O−S при 1273 см
–1

, що присутнє в спектрі БКЗ. 

Смуги поглинань сульфогрупи в йонному асоціаті зсунуті і відповідають 

поглинанню –SO3
–
. Валентні коливання С=О  дилтіазему у йонному асоціаті 

проявляються з малою інтенсивністю. 
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Таким чином, в ІЧ-спектрах смуги поглинання функціональних груп 

дилтіазему в йонному асоціаті  проявляються в основному без зміщення, але 

майже завжди з  меншою інтенсивністю, що підтверджує утворення асоціату за 

схомою представленою на рисунку 3.25. 
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Рис. 3.26. Схема взаємодії дилтіазему гідрохлориду з БКЗ 

 

Таблиця 3.5 

Смуги та тип коливань у ІЧ-спектрах верапамілу гідрохлориду і БКЗ, см
-1  

 

Група 
Верапамілу 

гідрохлорид 

Бромкрезоловий 

зелений 
Продукт 

−OH   3350-3340 υ − − 

−OH2
+
,      3200-2000 сл уш υ 
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Група 
Верапамілу 

гідрохлорид 

Бромкрезоловий 

зелений 
Продукт 

R3N
+
 Cl

-
 2650-2300    −  

С−Н Ar 3020 υ 3042 υ 

3050-2800 сл υ С−Н Alk 2980-2850 υ   

С−Н Alk СН3 2820 υ  υ 

С−Н Ar 1516 с δ 1530 сл δ 1515 с δ 

С−Н (CH3) 1460 δas 1470 δas 1455 уш δas 

С−Н 1424    1410  

С−Н   1370 δs 1364 δs 

С−Н 

маятникові кол. 
1141 с  1152 δ 1136 уш δ 

С−Н Ar 

п`ятьзаміщені 

пох. бензолу 

  896  890сл  

  880  840сл  

С−Н Ar 

тризаміщені 

пох. бензолу 

852    840сл  

816  806  795  

С−Н Alk 768  754  765 с  

С≡N 2310     2302 сл  

С=О    −  1720 сл уш υ 
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Група 
Верапамілу 

гідрохлорид 

Бромкрезоловий 

зелений 
Продукт 

C=C 1600 сл 

1580 сл 

υ 1600  
1600 сл уш  

1580 сл 

υ 

С−О−С  1257 с υas   1251 υas 

1021 с υs   1018 с υs 

RSO2OR  

  1381 υas −  

  1185 υs −  

−SO3H/-SO3
−
 

    1240 υas 

    1136 с υs 

−OH   1332 с δ − δ 

−С−О−S   1273 υas −  

С−Br   637 υ 611 υ 

Примітки:  “−“ − поглинання відсутнє, “с“ − сильне поглинання, “сл“ −      

слабке поглинання 

 

В ІЧ-спектрі верапамілу наявні смуги поглинання високої інтентивності в 

області 1257 і 1021 см
–1

, що належать валентним асиметричним та симетричним 

коливанням С–О–С в ароматичних етерах, у діапазоні 1520-1350 см
–1

 – 

деформаційні коливання С–Н, зокрема смуга поглинання при 1516 см
–1

 – 

коливання С–Н ароматичні, а при 1460 см
−1

 С–Н алкільні. Валентні коливання 

гідрохлориду аміну проявляються в межах 2650-2300 см
–1

. Смуга поглинання 

малої інтенсивності при 2310 см
–1

 відповідає поглинанню алкілнітрилу С≡N. 
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Поглинання в межах 3020–2800 см
–1

 відповідає валентним коливанням 

ароматичних та алкільних С–Н груп. 

ІЧ-спектр йонного асоціату відповідає сумі поглинань вихідних сполук з 

деякими відмінностями, що підтверджують його утворення. У йонному асоціаті 

в області 3600–3400 см
–1

 смуги фенольних –ОН  проявляються з малою 

інтенсивністю, що можна пояснити перетворенням БКЗ в хінонну структуру. У 

продукті реакції також відсутні поглинання в області 2650–2300 см
–1 

(R3N
+
Cl

–
 у 

верапамілу гідрохлориді), що пояснюється утворенням йонного асоціату з БКЗ, 

а саме поглинання амонійної групи проявляється в вигляді уширеного сигналу 

в області 3200–2000 см
–1

.  

Підтвердженням розкриття оксатіоланового циклу в БКЗ є відсутність 

поглинання угрупування C–O–S при 1273 см
–1

, що присутнє в спектрі БКЗ. 

Смуги поглинань сульфогрупи в йонному асоціаті зсунуті і відповідають 

поглинанню –SO3
−
.  

Коливання функціональних груп верапамілу у йонному асоціаті  

проявляються в основному без зміщення, але майже завжди з  меншою 

інтенсивністю, що підтверджує утворення асоціату за схемою представленою 

на рисунку 3.26. 
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Рис. 3.27. Схема взаємодії верапамілу гідрохлориду з БКЗ 

 

Також для доведення того, що продуктами взаємодії верапамілу 

гідрохлориду та дилтіазему гідрохлориду з БКЗ є йонні асоціати,  було знято 
1
Н 

ЯМР спектри досліджуваних сполук та виділених продуктів реакції, причому, 

одержані спектри повністю підтверджують запропоновані структури. 

В 
1
Н ЯМР спектрі бромкрезолового зеленого сигнали метильних 

замісників проявляються у вигляді двох синглетів з хімічними зсувами 2,08 та 

1,93 м.ч., з них синглет у сильнішому полі більш уширений. Протони ОН−груп 

проявляються в вигляді уширеного синглету в діапазоні 9,2-8,5 м.ч. Сигнали 

двох ароматичних протонів в двох бромкрезолових циклах сильно уширюються 

та проявляються в діапазоні 7,70-7,20 м.ч., накладаючись на два триплети 

протонів бензольного замісника. Сигнали чотирьох протонів бензольного 

замісника проявляються в вигляді системи d-t-t-d з відповідними константами.  

Бромкрезоловий зелений: 
1
H NMR (400 MHz, DMSO-d6),  ppm: 8.89 (br. 

s., 2 H, OH); 7.70-7.20 (br.s., 2 H); 7.94 (d, J=7.5 Hz, 1 H); 7.47 (t, J=7.5 Hz, 1 H); 

7.39 (t, J=7.5 Hz, 1 H); 6.95 (d, J=7.5 Hz, 1 H); 2.08 (br. s., 3 H, CH3); 1.93 (br. s., 3 

H, CH3). 

В 
1
Н ЯМР спектрі дилтіазему гідрохлориду спостерігаються три синглети 

метильних груп, зокрема СН3 ацетильного фрагменту при 1,83 м.ч., 

диметиламінного при 2,79 м.ч., а метоксильного при 3,78 м.ч. Два протони 
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тіазепінового циклу проявляються в вигляді двох дублетів при 5,16 та 5,00 м.ч. 

з відповідними константами. Алкільні протони N−СН2−СН2−N фрагменту 

проявляються у вигляді чотирьох мультиплетів у діапазоні 3,1-4,5 м.ч.. Вісім 

ароматичних протонів проявляються в діапазоні 7,7-6,9 м.ч. Гідроген амонійної 

солі проявляється уширеним синглетом при 11,11 м.ч. 

Дилтіазему гідрохлорид: 
1
H NMR (400 MHz, DMSO-d6),  ppm: 11.11 (br. 

s., 1 H); 7.77 (d, J=6.5 Hz, 1 H); 7.72 (d, J=8.4 Hz, 1 H); 7.65 (t, J=7.5 Hz, 1 H); 

7.36-7.46 (m, 3 H); 6.93 (d, J=8.4 Hz, 2 H); 5.16 (d, J=8.4 Hz, 1 H, CH); 5.00 (d, 

J=7.5 Hz, 1 H, CH); 4.40 - 4.50 (m, 1 H); 4.12-4.23 (m, 1 H); 3.78 (s, 3 H, OCH3); 

3.45 (td, J=11.0, 5.6 Hz, 1 H); 3.12 (td, J=11.5, 4.7 Hz, 1 H); 2.79 (br. s., 6 H, 

N(CH3)2); 1.83 (s, 3 H, OCOCH3). 

В 
1
Н ЯМР спектрі верапамілу гідрохлориду дванадцять протонів 

чотирьох метоксильних груп проявляються мультиплетом в межах 3,8−3,7 м.ч. 

Шість ароматичних протонів проявляються в діапазоні 7,0−6,6 м.ч. Метильна 

група СН3−N фрагменту проявляються синглетом при 2,66 м.ч. Одинадцять 

алкільних протонів проявляються у вигляді п’яти мультиплетів в межах 3,25-

1,11 м.ч. Дві СН3 групи ізопропільного залишку проявляються в вигляді двох 

дублетів. Гідроген амонійної солі проявляється уширеним синглетом при 10,35 

м.ч. 

Верапамілу гідрохлорид: 
1
H NMR (400 MHz, DMSO-d6),  ppm: 10.35 (m, 

1 H); 6.93-7.03 (m, 3 H); 6.80-6.90 (m, 2 H); 6.71 (t, J=6.5 Hz, 1 H); 3.70-3.85 (m, 

12 H, OCH3); 2.66 (s., 3 H СН3-N); 3.00-3.25 (m., 4 H); 2.88 (br.s, 2 H); 2.05-2.30 

(m, 3 H); 1.61 (br.s., 1 H); 1.29 (br.s., 1 H); 1.11 (d, J=6.5 Hz, 3 H, CH3); 0.70 (d, 

J=6.5 Hz, 3 H, CH3). 

Сигнали протонів в дилтіазему гідрохлориді та верапамілу гідрохлориді в 

сумішах з БКЗ ще більше уширюються, хоча і не зміщуються в порівнянні з 

спектрами вихідних сполук. Змінюється спектр БКЗ, що підтверджує утворення 

комплексу, тобто хіноїдної структури. Так, зокрема в спектрах продуктів 
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взаємодії не проявляється уширений синглет фенольного протону БКЗ, що 

ймовірно зумовлено його ще більшим 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 швидким 

обміном між резонансними формами БКЗ.  

У випадку продукту взаємодії дилтіазему метильні протони БКЗ 

прописуються двома синглетами, як і в 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 

комплексі.  

Отже, спектри одержаних продуктів показали, що додавання дилтіазему 

та верапамілу 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. 

 

Матеріали розділу викладені в роботах [132–136]. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Встановлено оптимальні умови проведення реакцій дилтіазему 

гідрохлориду та верапамілу гідрохлориду з сульфофталеїновими барвниками: 

‒ в якості оптимального розчинника для проведення реакцій між 

досліджуваними лікарськими речовинами та сульфофталеїновими 

барвниками обрано ацетон; 

‒ в якості оптимального реагенту обрано БКЗ, визначено його кількість, 

необхідну для максимальної повноти перебігу реакції у випадку дилтіазему 

гідрохлориду та верапамілу гідрохлориду; 
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‒ доведено, що реакції перебігають швидко, при кімнатній температурі та не 

потребують додаткових умов; 

‒ встановлено, що продукти взаємодії досліджуваних лікарських речовин з 

БКЗ стабільні протягом щонайменше 45 хвилин. 

2. Встановлено оптимальні умови проведення реакцій амлодипіну 

безилату з натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонатом: 

‒ в якості оптимального розчинника для проведення реакції між амлодипіну 

безилату та натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонатом обрано водно-спиртову 

суміш (40% спирту етилового); 

‒ доведено, що для реакції між досліджуваною лікарською речовиною та 

реагентом необхідним є створення лужного середовища (водний розчин 

натрій гідроксиду), а також нагрівання реакційної суміші на водяній бані 

при 90 
о
С впродовж 1 хв; 

‒ встановлено, що продукт взаємодії амлодипіну безилату з натрій 1,2-

нафтохінон-4-сульфонатом залишається стабільним впродовж щонайменше 

30 хв. 

3. Розраховано аналітичні показники чутливості реакцій «лікарська 

речовина – реагент» для верапамілу гідрохлориду та дилтіазему гідрохлориду 

за їх реакціями з БКЗ. Низькі значення відкривальних мінімумів (2,47 та 1,79  

мкг/мл відповідно), а також високі значення молярних коефіцієнтів 

світлопоглинання (9,94·10
3
–1,15·10

4
 відповідно) свідчать про високу чутливість 

даних реакцій. 

4. Розраховано аналітичні показники чутливості реакцій «лікарська 

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

нафтохінон-4-сульфонатом. Низьке значення відкривального мінімуму 1,12  

мкг/мл, а також високе значення молярного коефіцієнту світлопоглинання 

2,54·10
4
 відповідно свідчать про високу чутливість даної реакції. 

5. Встановлено стехіометричні співвідношення «лікарська речовина – 

реагент», що становлять 1:1 у кожному випадку. 
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6. Виділено та ідентифіковано продукти реакцій верапамілу 

гідрохлориду та дилтіазему гідрохлориду з БКЗ. За допомогою ІЧ- та 
1
H ЯMР 

спектроскопії доведено, що продуктами реакцій є йонні асоціати. 
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РОЗДІЛ 4 

РОЗРОБКА МЕТОДИК КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ 

ЗАСОБІВ ЗА ЇХ РЕАКЦІЯМИ З КОЛЬОРОРЕАГЕНТАМИ 

 

4.1 Методика визначення питомого показника поглинання лікарських 

речовин за їх реакціями з реагентами 

 

Оптимальні умови реакції досліджуваних речовин з реагентами, 

встановлені експериментальними шляхом та описані в розд. 3, 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 визначено значення оптичної густини серії 

розчинів аналізованих лікарських речовин з різною концентрацією та 

розраховано величини питомих показників поглинання ( ) для кожного 

випадку. 

Методика визначення питомого показника поглинання для амлодипіну 

безилату: точну наважку субстанції амлодипіну безилату (0,0500 г) вміщують у 

мірну колбу ємністю 100,00 мл, розчиняють у 40,00 мл спирту етилового та 

доводять до позначки водою очищеною, ретельно перемішують. Із розведення 

послідовно беруть від 0,10 до 2,00 мл водно-спиртового розчину амлодипіну 

безилату в колбу ємністю 10,00 мл, додають 0,50 мл 0,5% водного розчину 

натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонату, 0,50 мл 1 М водного розчину натрій 

гідроксиду та нагрівають на водяній бані при 90°С впродовж 1 хв. Після 

охолодження доводять водою очищеною до позначки. Абсорбцію 

%

смA1

1
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досліджуваних зразків вимірюють на фоні компенсаційного розчину, що не 

містить досліджуваної речовини, за аналітичної довжини хвилі 459 нм. 

Методика визначення питомого показника поглинання для верапамілу 

гідрохлориду: точну наважку субстанції верапамілу гідрохлориду (0,0500 г) 

вміщують у мірну колбу ємністю 100,00 мл, розчиняють в ацетоні та доводять 

до позначки тим же розчинником, ретельно перемішують. Із розведення 

послідовно беруть від 0,10 до 3,00 мл розчину верапамілу гідрохлориду в колбу 

ємністю 10,00 мл, додають 1,00 мл 1,5% розчину БКЗ в ацетоні, витримують 

розчини 5 хв та доводять ацетоном до позначки. Абсорбцію досліджуваних 

зразків вимірюють на фоні компенсаційного розчину, що не містить 

досліджуваної речовини, за аналітичної довжини хвилі 409 нм. 

Методика визначення питомого показника поглинання для дилтіазему 

гідрохлориду: точну наважку субстанції дилтіазему гідрохлориду (0,0400 г) 

вміщують у мірну колбу ємністю 100,00 мл, розчиняють в ацетоні та доводять 

до позначки тим же розчинником, ретельно перемішують. Із розведення 

послідовно беруть від 0,10 до 3,00 мл мл розчину дилтіазему гідрохлориду в 

колбу ємністю 10,00 мл, додають 1,00 мл 1,0% розчину БКЗ в ацетоні та 

доводять ацетоном до позначки. Абсорбцію досліджуваних зразків вимірюють 

на фоні компенсаційного розчину, що не містить досліджуваної речовини, за 

аналітичної довжини хвилі 408 нм. 

Розрахунок питомого показника поглинання проводять за 

загальновідомою формулою: 

 

,
1

1

1



C

A
A %

см

                                                     
(4.1) 

     

де А – оптична густина досліджуваного розчину; 

 С – концентрація розчину в г/100 мл; 

l – товщина шару, см. 
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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. 4.1. 

 

Таблиця 4.1 

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 

ДФУ рекомендує використовувати метод стандарту, в основі якого лежить 

порівняння оптичної густини розчину аналізованого зразка з оптичною 

густиною розчину 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. 

Отже, для кількісного визначення використовували стандартні розчини 

досліджуваних лікарських речовин, які готували з РСЗ лікарських речовин, що 

відповідали вимогам нормативної документації (розд. 2.1). Концентрації 

початкових стандартних розчинів та розчинів порівняння, які 

спектрофотометрували, наведено в табл. 4.2. 

)xΔx(А %

см 1

1
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Таблиця 4.2 

Значення концентрацій стандартних розчинів 

 

Лікарська речовина 

(розчинник) 

Концентрація 

початкового 

розчину, % 

розчину, який 

спектрофотометрують, 

г/100 мл 

Амлодипіну безилат 

(водно-спиртовий розчин, що 

містить 40% спирту етилового) 

0,015 0,0015 

Верапамілу гідрохлорид 

(ацетон) 
0,03 0,003 

Дилтіазему гідрохлорид 

(ацетон) 
0,03 0,003 

 

4.2 Методики кількісного визначення досліджуваних лікарських речовин 

у складі лікарських форм 

 

Приготування робочих стандартних розчинів: точну наважку РСЗ 

відповідної лікарської речовини, згідно концентрацій початкових розчинів, 

вказаних в табл. 4.2, вміщують у мірну колбу ємністю 100,00 мл, розчиняють у 

відповідному розчиннику та доводять цим розчинником до позначки, 

перемішують. 

Методика кількісного визначення амлодипіну безилату в таблетках. 

Точну наважку ретельно розтертої таблеткової маси (табл. 4.3) переносять у 

мірну колбу на 100,00 мл, додають 40,00 мл спирту етилового 96
о
, доводять 

водою до позначки, перемішують в ультразвуковій бані впродовж 2 хв та 

фільтрують через паперовий беззольний фільтр («Синя стрічка»), відкидаючи 

перші порції фільтрату. Отриманий розчин (1,00 мл) переносять у мірну колбу 
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ємністю 10,00 мл, додають 0,50 мл 0,5% водного розчину натрій 1,2-

нафтохінон-4-сульфонату та 0,50 мл 1 М розчину натрій гідроксиду, нагрівають 

на водяній бані впродовж 1 хв при температурі 90 
о
С, охолоджують та доводять 

водою до позначки, перемішують та вимірюють опттичну густину на фоні 

компенсаційного розчину, який не містить досліджуваної лікарської речовини. 

Паралельно проводять дослід з 1,00 мл розчину порівняння амлодипіну 

безилату. Розрахунок кількісного вмісту діючої речовини проводять за 

формулою 4.2. 

Методика кількісного визначення верапамілу гідрохлориду в таблетках. 

Точну наважку ретельно розтертої таблеткової маси (табл. 4.3) переносять у 

мірну колбу на 100,00 мл, доводять ацетоном до позначки, озвучують у 

ультразвуковій бані впродовж 1 хв. Після цього розчин фільтрують через 

паперовий беззольний фільтр («Синя стрічка»), відкидаючи перші порції 

фільтрату. З наступних порцій фільтрату беруть 1,00 мл розчину, переносять у 

мірну колбу на 10,00 мл, додають 1,00 мл 1,5% розчину БКЗ, доводять 

ацетоном до позначки та через 5 хв вимірюють абсорбцію забарвлених розчинів 

на фоні компенсаційного розчину, який не містить досліджуваної лікарської 

речовини. Паралельно проводять дослід з 1,00 мл розчину порівняння 

верапамілу гідрохлориду. Розрахунок вмісту діючої речовини проводять за 

формулою 4.2. 

Методика кількісного визначення дилтіазему гідрохлориду в таблетках. 

Точну наважку ретельно розтертої таблеткової маси (табл. 4.3) переносять у 

мірну колбу на 100,00 мл, доводять ацетоном до позначки, озвучують в 

ультразвуковій бані впродовж 1 хв. Після цього розчин фільтрують через 

паперовий беззольний фільтр («Синя стрічка»), відкидаючи перші порції 

фільтрату.  З наступних порцій фільтрату беруть 1,00 мл розчину, переносять у 

мірну колбу на 10,00 мл, додають 1,00 мл 1,0% розчину БКЗ, доводять 

ацетоном до позначки та вимірюють абсорбцію отриманих розчинів на фоні 

компенсаційного розчину, який не містить досліджуваної лікарської речовини. 
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Паралельно проводять дослід з 1,00 мл розчину порівняння дилтіазему 

гідрохлориду. Розрахунок вмісту діючої речовини проводять за формулою 4.2. 

 

Таблиця 4.3 

Діапазони наважок лікарських форм, що використовуються для аналізу 

(n=6, р=0,95) 

 

Лікарська форма 

(кількісний вміст досліджуваної лікарської 

речовини в одній таблетці/середня маса 

таблетки) 

Наважка, г 

Ємність 

мірної 

колби для 

розчинення, 

мл 

Таблетки «Діакордин 60»  

(0,06 г/0,3002 г) 
0,1036–0,1865 100,00 

Таблетки «Діакордин 90 Ретард»  

(0,09 г/0,4604 г) 
0,1059–0,1907 100,00 

Таблетки «Верапаміл-Дарниця»  

(0,08 г/0,2489 г) 
0,0611–0,1375 100,00 

Таблетки «Верапаміл-Дарниця» 

(0,04 г/0,1244 г) 
0,0611–0,1375 100,00 

Таблетки «Верапамілу гідрохлорид»  

(0,04 г/0,1524 г) 
0,0749–0,1684 100,00 

Таблетки «Вератард 180» 

(0,18 г/0,2668 г) 
0,0291–0,0655 100,00 

Таблетки «Лекоптін 40» 

(0,04 г/ 0,1199 г) 
0,0589–0,1325 100,00 

Таблетки «Амлодипін-КВ 10 мг» 

(0,01 г/0,4074 г) 
0,4074–0,8148 100,00 

Таблетки «Амлодипін-Астрафарм 10 мг» 

(0,01 г/0,2035 г) 
0,2035–0, 4070 100,00 

Таблетки «Аген 5» 

(0,005 г/0,1219 г) 
0,2438–0,4876 100,00 

Таблетки «Аладін 5» 

(0,005 г/0,0999 г) 
0,1999–0,3998 100,00 

Таблетки «Амлодипін 5» 

(0,005 г/0,1515 г) 
0,3029–0,6058 100,00 

Таблетки «Амлодипін» 

(0,005 г/0,0998 г) 
0,1997–0,3994 100,00 
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Розрахунок вмісту досліджуваних речовин у лікарських препаратах у 

грамах проводять за формулами: 

k
lрА

рА
x заг 






1000 ,    (4.2) 

де А – оптична густина досліджуваного розчину;  

рзаг – середня маса лікарської форми;  

А0 – оптична густина розчину порівняння;  

р – наважка лікарської форми, г або мл;  

l – товщина шару, см;  

k – розрахунковий коефіцієнт з урахуванням розведень та 

концентрації розчину порівняння. 

 

Результати кількісного визначення досліджуваних лікарських речовин у 

складі лікарських препаратів наведено в табл. 4.4. 

 

Таблиця 4.4 

Результати кількісного визначення досліджуваних речовин у 

лікарських формах (n=6, р=0,95) 

Лікарська форма  

(вміст діючої речовини/середня маса 

таблетки) 

Наважка, 

г 

Знайдено, 

г 

Метрологічні 

характеристики 

Таблетки «Діакордин 60»  

(0,06 г/0,3002 г) 

0,10369 

0,12153 

0,14912 

0,16074 

0,17321 

0,18642 

0,0603 

0,0604 

0,0603 

0,0602 

0,0603 

0,0602 

Х =0,0603 

S=7,53∙10
-5 

x
S =3,07∙10

-5 

x =1,52∙10
-4

 

x =6,19∙10
-5 

 =0,103 
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Лікарська форма  

(вміст діючої речовини/середня маса 

таблетки) 

Наважка, 

г 

Знайдено, 

г 

Метрологічні 

характеристики 

Таблетки «Діакордин 90 Ретард»  

(0,09 г/0,4604 г) 

0,10602 

0,12762 

0,14032 

0,16530 

0,17961 

0,19021 

0,0896 

0,0897 

0,0895 

0,0895 

0,0897 

0,0897 

Х =0,0896 

S=9,83∙10
-5 

x
S =4,01∙10

-5 

x =1,98∙10
-4

 

x =8,08∙10
-5 

 =0,0902 

Таблетки «Верапаміл-Дарниця»  

(0,08 г/0,2489 г) 

0,06120 

0,07920 

0,08936 

0,10367 

0,11974 

0,13746 

0,0809 

0,0808 

0,0809 

0,0809 

0,0808 

0,0809 

Х =0,0809 

S=5,16∙10
-5

 

x
S =2,11∙10

-5 

x =1,04∙10
-4

 

x =4,24∙10
-5 

 =0,0525 

Таблетки «Верапаміл-Дарниця» 

(0,04 г/0,1244 г) 

0,06119 

0,08245 

0,10115 

0,11632 

0,12416 

0,13739 

0,0399 

0,0400 

0,0399 

0,0398 

0,0399 

0,0398 

Х =0,0399 

S=7,53∙10
-5

 

x
S =3,07∙10

-5 

x =1,52∙10
-4

 

x =6,20∙10
-5 

 =0,155 

Таблетки «Верапамілу гідрохлорид» 

(0,04 г/0,1524 г) 

0,07489 

0,09854 

0,11931 

0,13564 

0,14979 

0,16840 

0,0398 

0,0397 

0,0399 

0,0399 

0,0398 

0,0398 

Х =0,0398 

S=7,53∙10
-5

 

x
S =3,07∙10

-5 

x =1,52∙10
-4

 

x =6,20∙10
-5 

 =0,156 

Таблетки «Вератард 180» 

(0,18 г/0,2668 г) 

0,02983 

0,03118 

0,04056 

0,05012 

0,05906 

0,06550 

0,1779 

0,1778 

0,1781 

0,1779 

0,1778 

0,1778 

Х =0,1779 

S=1,17∙10
-4

 

x
S =4,78∙10

-5 

x =2,36∙10
-4

 

x =9,62∙10
-5 

 =0,0541 
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Лікарська форма  

(вміст діючої речовини/середня маса 

таблетки) 

Наважка, 

г 

Знайдено, 

г 

Метрологічні 

характеристики 

Таблетки «Лекоптін 40» 

(0,04 г/ 0,1199 г) 

0,05896 

0,07214 

0,09167 

0,10932 

0,12055 

0,13254 

0,0399 

0,0399 

0,0399 

0,0399 

0,0398 

0,0398 

Х =0,0399 

S=5,16∙10
-5

 

x
S =2,11∙10

-5 

x =1,04∙10
-4

 

x =4,24∙10
-5 

 =0,106 

Таблетки «Амлодипін-КВ  

10 мг» 

 (0,01 г/0,4074 г) 

0,40744 

0,50129 

0,59648 

0,65763 

0,73125 

0,81470 

0,0101 

0,0100 

0,0102 

0,0103 

0,0100 

0,0100 

Х =0,0101 

S=1,26∙10
-4

 

x
S =5,14∙10

-5 

x =2,54∙10
-4

 

x =1,04∙10
-4 

 =0,103 

Таблетки «Амлодипін-Астрафарм 10 

мг»  

(0,01 г/0,2035 г) 

0,20359 

0,28126 

0,35120 

0,37161 

0,39123 

0,40695 

0,00988 

0,00987 

0,00987 

0,00991 

0,00990 

0,00987 

Х =0,00988 

S=1,75∙10
-4

 

x
S =7,14∙10

-5 

x =3,53∙10
-4

 

x =1,44∙10
-4 

 =0,146 

Таблетки «Аген 5» 

(0,005 г/0,1219 г) 

0,24381 

0,30961 

0,35176 

0,39349 

0,44216 

0,48756 

0,00498 

0,00498 

0,00499 

0,00499 

0,00498 

0,00498 

Х =0,00498 

S=5,16∙10
-6

 

x
S =2,11∙10

-6 

x =1,04∙10
-5

 

x =4,24∙10
-6 

 =0,0852 

Таблетки «Аладін 5» 

(0,005 г/0,0999 г) 

0,19994 

0,23175 

0,27169 

0,30121 

0,34317 

0,39980 

0,00497 

0,00496 

0,00499 

0,00496 

0,00496 

0,00496 

Х =0,00497 

S=1,21∙10
-5

 

x
S =4,94∙10

-6 

x =2,44∙10
-5

 

x =9,95∙10
-6 

 =0,200 
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Лікарська форма  

(вміст діючої речовини/середня маса 

таблетки) 

Наважка, 

г 

Знайдено, 

г 

Метрологічні 

характеристики 

Таблетки «Амлодипін 5» 

(0,005 г/0,1515 г) 

0,30298 

0,35129 

0,40372 

0,51122 

0,55163 

0,60571 

0,00499 

0,00499 

0,00498 

0,00499 

0,00497 

0,00499 

Х =0,00499 

S=8,37∙10
-6

 

x
S =3,42∙10

-6 

x =1,69∙10
-5

 

x =6,88∙10
-6 

 =0,138 

Таблетки «Амлодипін» 

(0,005 г/0,0998 г) 

0,19971 

0,21135 

0,25169 

0,30334 

0,35111 

0,39936 

0,00498 

0,00497 

0,00500 

0,00499 

0,00497 

0,00500 

Х =0,00499 

S=1,38∙10
-5

 

x
S =5,63∙10

-6 

x =2,78∙10
-5

 

x =1,13∙10
-5 

 =0,227 
 

Аналізуючи дані таблиці 4.4, можна зробити висновок, що отримані 

результати кількісного визначення досліджуваних лікарських речовин у складі 

лікарських форм є достатньо точними та статистично достовірними. 

Результати роботи за даним розділом наведені в роботах [137–140]. 

 

Висновки до розділу 4  

 

1. 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. 

2. Розроблено методики кількісного визначення досліджуваних 

лікарських речовин, блокаторів кальцієвих каналів у складі лікарських форм 

різних промислових виробників. Розроблені методики є простими та швидкими 

у виконанні. 
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3. Результати кількісного визначення досліджуваних лікарських речовин 

у лікарських формах 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. 
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РОЗДІЛ 5 

ВАЛІДАЦІЯ МЕТОДИК КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ 

РЕЧОВИН, БЛОКАТОРІВ КАЛЬЦІЄВИХ КАНАЛІВ 

 

Сучасні вимоги до виробництва лікарських засобів передбачають 

використання валідованих аналітичних методів контролю якості. Валідацію 

здійснюють у випадку впровадження нової методики при розробці нових 

лікарських засобів, а також при зміні умов їх аналізу. 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 аналізу 

дозволяє на ранніх етапах суттєво їх вдосконалити, що значно знижує 

ймовірність похибок при наступній експлуатації валідованої методики. 

Практика ефективних валідаційних експериментів, що грунтується на новітніх 

даних сучасної науки дає розуміння суті методики та усвідомлення 

необхідності абсолютного дотримання її параметрів. 

Усі аналітичні методики, які включаються в нормативні документи 

повинні бути валідованими. Так, випробування кількісного визначення 

застосовують для визначення кількості аналізованої речовини у зразку. При 

валідації методик кількісного визначення діючих речовин та інших 

компонентів лікарського препарату використовують однакові валідаційні 

характеристики. 

У загальному випадку, проведення валідації аналітичної методики 

включає наступні етапи: 

1. Постановка задачі валідації. 

2. Вибір валідаційних характеристик. 

3. Вибір основних критеріїв прийнятності валідаційних характеристик. 
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4. Експериментальне отримання валідаційних характеристик для 

методики, що валідується. 

5. Порівняння отриманих валідаційних характеристик з критеріями 

прийнятності та висновки про відповідність чи невідповідність 

аналітичної методики. 

6. Прогноз невизначеності методики в інших лабораторіях. 

У ДФУ наведено валідаційні характеристики, які вважаються найбільш 

важливими при валідації різноманітних аналітичних методик. Так, для 

кількісного визначення необхідним набором валідаційних характеристик є 

правильність, прецизійність, специфічність, лінійність, діапазон застосування 

та робасність [5, 141]. 

 

5.1 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 методики при її відтворенні в інших лабораторіях, 

припускаючи, 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. Повну прогнозовану відносну невизначеність розраховують за 

формулою: 

    √   
       

      (5.1) 

де     – невизначеність пробопідготовки; 

          – невизначеність кінцевої аналітичної операції. 
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Невизначеність кінцевої аналітичної операції      можна розраховувати 

різними шляхами. 

У випадку спектрофотометричного аналізу при прогнозі      слід 

використовувати величину відносного стандартного відхилення оптичної 

густини з вийманням кювет, отриману при великому міжлабораторному 

експерименті (RSDА = 0,52%). У цьому випадку розрахована прогнозована 

невизначеність кінцевої аналітичної операції      складає 0,70% та 

характеризує ту реальну точність, яка на сьогодні досягається у вітчизняних 

контрольних лабораторіях [142]. 

Невизначеність пробопідготовки     розраховують за формулою: 

 

    √∑     
  

      (5.2) 

де      – складова невизначеності, пов’язана з конкретною операцією 

пробопідготовки (взяття наважки, аліквоти малого об’єму, доведення 

до об'єму в мірній колбі тощо), виражена як однобічний довірчий 

інтервал для рівня надійності 95%. 

 

Для розрахунку невизначеності пробопідготовки враховували вимоги 

ДФУ до гранично припустимих похибок для мірного посуду, ваг та приладів  

[5]. 

Як приклад, наводимо розрахунок невизначеності пробопідготовки для 

кількісного визначення таблеток «Верапаміл-Дарниця» 80 мг (табл. 5.1).  

Як видно з рис. 5.1, найбільшу невизначеність у пробопідготовку вносять 

операція 1 – взяття наважки РСЗ верапамілу гідрохлориду 30 мг, а також 

операції 3 та 7 – взяття аліквоти 1,00 мл. Власне такий розподіл складових 

невизначеності пробопідготовки є характерним при контролі якості лікарських 

засобів. 
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Таблиця 5.1 

Розрахунок невизначеності пробопідготовки для кількісного 

визначення таблеток «Верапаміл-Дарниця» 80 мг 

 

Операція пробопідготовки Параметр 

розрахункової 

формули  

Невизначеність, % 

розчин порівняння 

1) взяття наважки РСЗ верапамілу 

гідрохлориду 
m0 

0,2 мг/30 мг × 100% = 

0,67% 

2) доведення до об’єму в мірній колбі 

ємністю 100,00 мл  
100 0,12 % 

3) взяття аліквоти піпеткою 1,00 мл 1 0,6% 

4) доведення до об’єму в мірній колбі 

ємністю 10,00 мл 
10 0,5% 

випробовуваний розчин 

5) взяття наважки таблеток 
m1 

0,2 мг/100 мг × 100% 

= 0,2% 

6) доведення до об’єму в мірній колбі 

ємністю  100,00 мл 
100 0,12% 

7) взяття аліквоти піпеткою 1,00 мл 1 0,6% 

8) доведення до об’єму в мірній колбі 

ємністю 10,00 мл 
10 0,5% 

 

 

 

Рис. 5.1. Розподіл невизначеності пробопідготовки за операціями для 

кількісного визначення таблеток «Верапаміл-Дарниця» 80 мг 
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Невизначеність пробопідготовки аналітичної методики: 

    √                                                  

Повна невизначеність аналітичної методики: 

    √   
       

  = √            = 1,49% ≤ max As = 3,2% 

Прогноз повної невизначеності аналізу для інших лікарських форм 

наведено у таблиці 5.2  

Таблиця 5.2 

Повна невизначеність результатів аналізу 

Лікарська форма ∆SP ∆As max∆As 

Таблетки «Діакордин 60» 

(0,06 г/0,3002 г) 
1,31 1,49 3,2 

Таблетки «Діакордин 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 
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Отже, прогнозована повна невизначеність результатів аналізу (∆As) у 

кожному випадку не перевищує критичного значення (maxΔAs), тобто методики 

даватимуть коректні результати й у інших лабораторіях. 

 

5.2 Специфічність (specificity)  

  

Згідно ДФУ, специфічність – здатність методики однозначно оцінювати 

аналізовану речовину в присутності інших компонентів, що можуть бути 

присутніми у зразку. Це можуть бути домішки, продукти розкладу, допоміжні 

речовини і т.п.  

У випадку кількісного визначення, специфічність методики – це доказ 

того, що методика дозволяє точно та правильно встановити вміст або 

активність саме аналізованої речовини у зразку. 

У випадку спектрофотометрії, для підтвердження специфічності 

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

допоміжними речовинами та продуктами розкладу у визначення аналізованої 

речовини, є незначимою у порівнянні з максимально припустимою 

невизначеністю аналізу (ΔAs, %). 

Величину  δnoise можна представити у вигляді суми вкладів, пов’язаних з 

допоміжними речовинами (δexc) та домішками (δimp). Величина δnoise не повинна 

перевищувати максимально припустиму систематичну похибку (max δ): 

 

   δnoise (%) = δexc + δimp ≤ 0,32·maxΔAs = maxδ                      (5.3) 

 

Для визначення специфічності запропонованих методик кількісного 

визначення досліджуваних лікарських речовин у складі лікарських форм 

промислового виробництва, зокрема верапамілу гідрохлориду (таблетки 

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

амлодипіну безилату (таблетки «Амлодипін-Астрафарм 10 мг», таблетки 
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«Амлодипін» 0,005 г) проводили випробування розчинів «плацебо». Для цього 

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). Числові розрахунки впливу 

допоміжних речовин (δexc) на результати дослідження наведено у табл. 5.3. 

Вклад плацебо (δexc) у сумарну величину фонового поглинання (δnoise) 

повинен бути незначимим: 

 

δexc ≤ 0,32· maxδ = 0,32·0,32· maxΔAs = 0,033·В                  (5.4) 

 

де В – допуски вмісту аналізованої речовини. 

 

Таблиця 5.3 

Вклад «плацебо» у результати визначень 

Лікарський препарат 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 

 

Результати наведені у таблиці 5.3 свідчать про те, що вклад «плацебо» в 

сумарну величину фонового поглинання є незначимим, тобто розроблені 

методики є специфічними. 
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Вплив домішок та продуктів розкладу на результати визначення не 

досліджувався, оскільки в роботі використовувалися лікарські препарати 

промислового виробництва, які не містили неприпустимої кількості домішок та 

продуктів розкладу, про що свідчили сертифікати якості виробників. 

Отже, розроблені методики кількісного визначення досліджуваних 

лікарських речовин у складі зазначених лікарських форм промислового 

виробництва характеризуються достатньою специфічністю, щоб визначати 

досліджувані сполуки окремо від допоміжних речовин. 

Для інших лікарських форм дилтіазему гідрохлориду (таблетки 

«Діакордин 60», таблетки «Діакордин 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. У таких випадках ДФУ рекомендує 

використовувати непрямий підхід для визначення специфічності 

запропонованих методик, а саме після визначення правильності розроблених 

методик методом добавок. 

 

5.3 Лінійність (linearity)  

 

При використанні фізико-хімічних методів кількісного аналізу деяка 

величина y (у випадку спектрофотометричного аналізу – оптична густина) 

підлягає безпосередньому виміру та є лінійною функцією шуканої концентрації 

х досліджуваної речовини.  

Згідно ДФУ, лінійність – це здатність методики (у межах діапазону 

використання) давати величини, прямопропорційні концентрації (кількості) 

аналізованої речовини у зразку [5, 143].  

Лінійну залежність досліджували у межах діапазону застосування 

аналітичної методики. Вона була підтверджена безпосередньо на субстанціях, 
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шляхом розведення стандартних розчинів (використано не менше 9 

концентрацій для кожної лікарської речовини) та на лікарських засобах 

промислового виробництва.  

За отриманими даними будували графік сигналу як функції концентрації 

досліджуваної лікарської речовини та візуально оцінювали його лінійність. 

Отримані результати переводили в нормалізовані координати, обробляли 

методом найменших квадратів та розраховували рівняння лінійної регресії, що 

мали загальний вигляд: Y=a+b·X, де Y – вимірювана величина (оптична 

густина); X – концентрація досліджуваної лікарської речовини; а – відрізок, що 

відсікається на осі ординат (вільний член лінійної залежності для розрахованої 

регресійної прямої), який характеризує систематичну похибку при виконанні 

аналізу методом стандарту; b – кутовий коефіцієнт для розрахованої 

регресійної прямої [5, 144].  

Згідно ДФУ було визначено та подано (табл. 5.4): коефіцієнт кореляції, 

точка перетину з віссю ординат, тангенс кута нахилу прямої та залишкова сума  

 

Таблиця 5.4 

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 « » 



112 

квадратів відхилень, а також графіки з усіма експериментальними даними (рис. 

5.2-5.4). 
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Рис. 5.2. Графік лінійної залежності оптичної густини (Yі) від 

концентрації амлодипіну безилату (Xі) за реакцією з 1,2-нафтохінон-4-

сульфокислоти натрієвою сіллю у нормалізованих координатах  
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Рис. 5.3. Графік лінійної залежності оптичної густини (Yі) від концентрації 

верапамілу гідрохлориду (Xі) за реакцією з БКЗ у нормалізованих координатах 
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Рис. 5.4. Графік лінійної залежності оптичної густини (Yі) від 

концентрації дилтіазему гідрохлориду (Xі) за реакцією з БКЗ у нормалізованих 

координатах 

 

При калібруванні величину х розглядають як аргумент, а величину у – як 

функцію. Оскільки лінійна залежність між х та у не завжди очевидна, то дані, 

отримані при калібруванні, перш за все використовують для оцінки жорсткості 

(ступеня невипадковості лінійного зв’язку між X та Y), а потім визначають 

значення констант а і b та їх довірчі інтервали. У такому випадку про 

жорсткість лінійного зв’язку між змінними X та Y можна судити за величиною 

лінійного коефіцієнту кореляції (або просто коефіцієнта кореляції) r.  

Лінійний коефіцієнт кореляції може змінюватися в межах від –1 до +1. 

При цьому позитивні значення свідчать про збільшення, а негативні – про 

зменшення Y зі збільшенням X. 

Чим ближче абсолютна величина |r| до одиниці, тим менш випадковою є 

лінійна залежність між змінними X і Y.  

Коефіцієнти а і b та інші метрологічні характеристики лінійної 

залежності розраховують з використанням методу найменших квадратів за 

змінною Y (експериментально виміряні значення) при заданих значеннях 

аргументу X.  
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Відрізок, який відсікається на осі ординат (вільний член прямої – а), 

характеризує систематичну похибку при виконанні аналізу методом стандарту. 

При цьому критерії до вільного члена а можуть бути двох типів: статистичний 

та практичний. 

Вільний член а статистично не відрізняється від 0 у тому випадку, якщо 

величина а менша за довірчий інтервал своєї невизначеності: 

 

|а|≤∆а=t(95%;n-2)·Sа                                             (5.5) 

де Sа – стандартне відхилення вільного члену прямої (а), знайдене 

методом найменших квадратів. 

 

У випадку, коли критерій статистичної незначущості не виконується 

використовують критерій практичної незначущості. У цьому випадку величина 

а є практично незначущою для вирішення запланових завдань, якщо 

систематична похибка, яка вноситься нею не перевищує максимально 

припустиму невизначеність аналізу. Оскільки максимальна похибка вноситься 

на межі діапазону застосування методики, то до вільного члена а висуваються 

наступні вимоги: 

 

| |  
        

   
    
   

 
                                                  (5.6) 

де      – мінімальна концентрація для діапазону, в якому валідується 

методика. 

 

Довірчий інтервал розкиду точок навколо прямої дорівнює добутку 

критерію Стьюдента на залишкове стандартне відхилення по осі абсцис (Sx,0) і 

не повинен перевищувати гранично припустиму невизначеність аналізу ∆As.  

У результаті проведених досліджень були розраховані усі показники 

лінійної залежності згідно рекомендацій ДФУ. Отримані дані свідчать про те, 
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що розроблені методики є лінійними в усьому діапазоні застосування, а також 

виконуються усі вимоги, щодо параметрів лінійної залежності. 

 

5.4 Діапазон застосування 

 

Згідно ДФУ діапазон застосування аналітичної методики залежить від її 

призначення та визначається при вивченні лінійності даної методики. 

Діапазон застосування аналітичної методики – це інтервал між 

мінімальною та максимальною концентраціями досліджуваних речовин у 

зразку (включаючи ці концентрації), для якого показано, що аналітична 

методика має потрібну прецизійність, правильність та лінійність [5].  

Мінімально допустимий діапазон застосування методики для кількісного 

визначення лікарських субстанцій або лікарських форм складає від 80 до 120% 

від номінального вмісту. Як видно з даних таблиці 5.5, діапазон застосування 

методик у всіх випадках є не меншим за мінімально допустимий згідно 

рекомендацій ДФУ. 

Таблиця 5.5 

Діапазони застосування методик кількісного визначення  

досліджуваних лікарських речовин 

 

Лікарська речовина Діапазон робочих концентрацій 

Амлодипіну безилат 67–133% 

Верапамілу гідрохлорид 62–138% 

Дилтіазему гідрохлорид 72–128% 

 

5.5 Прецизійність 

 

Прецизійність аналітичної методики вказує на ступінь близькості (або 

ступінь розкиду) результатів для серії вимірів, виконаних за даною методикою 
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на різних пробах одного і того ж однорідного зразка в передбачених умовах. 

Прецизійність має три екстремальні показники – збіжність, 

внутрішньолабораторна прецизійність та відтворюваність (міжлабораторна 

прецизійність) [5]. 

Прецизійність слід вивчати переважно на одних і тих самих зразках. Для 

кожного з трьох рівнів прецизійності визначають стандартне відхилення, 

відносне стандартне відхилення (коефіцієнт варіації) та довірчий інтервал. 

Збіжність виражає аналітичну варіабельність методики в одних і тих 

самих умовах впродовж невеликого проміжку часу (у межах одного аналізу та 

при порівнянні даних різних аналізів). У процесі дослідження збіжності 

проводять щонайменше 9 визначень, які охоплюють діапазон застосування 

методики. 

Внутрішньолабораторна прецизійність характеризує вплив додаткових 

випадкових варіацій всередині лабораторії у відношенні передбаченого 

застосування методики: наприклад, різні дні, різні аналітики, різне обладнання і 

т.д. 

Відтворюваність є характеристикою прецизійності у міжлабораторному 

експерименті. Відтворюваність оцінюється шляхом отримання додаткових 

вимірюваних показників (параметрів) з різних лабораторій. 

Прецизійність розроблених методик кількісного визначення 

досліджуваних лікарських речовин у складі лікарських форм промислового 

виробництва було визначено на рівні збіжності та внутрішньолабораторної 

прецизійності. 

 

5.5.1 Збіжність  

 

Для визначення збіжності проводили дев’ять паралельних визначень у 

кожному випадку (три концентрації/три повтори). Паралельно вимірювали 

оптичну густину стандартних розчинів відомої концентрації. Вміст 
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досліджуваних речовин у грамах розраховували за загальноприйнятою 

формулою 4.2. 

Враховуючи вимоги ДФУ щодо представлення результатів, було 

розраховано наступні метрологічні характеристики: середнє ( ̅), стандартне 

відхилення (S), відносне стандартне відхилення (RSD) та довірчий інтервал 

одиничного (∆х) значення (табл. 5.6). 

Таблиця 5.6 

Визначення збіжності результатів кількісного визначення 

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

 

Лікарська форма 
Метрологічні характеристики 

(n=9) S RSD% ∆х ΔAs 

Таблетки «Діакордин 

60» 

(0,06 г/0,3002 г) 

6,03×10
-2

 1,05×10
-4

 0,174 1,95×10
-4

 3,2 

Таблетки «Діакордин 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 

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 

Х
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Лікарська форма 
Метрологічні характеристики 

(n=9) S RSD% ∆х ΔAs 

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 

  

У більшості випадків середнє вибірки  – це найкраща оцінка 

справжнього значення вимірюваної величини μ, за умови, що його обчислюють 

як середнє арифметичне усіх варіант: 

 

 ̅  
∑   

 
 

 
                                                    (5.7) 

При цьому розкид варіант   , навколо середнього  ̅ характеризується 

величиною стандартного відхилення S. У кількісному хімічному аналізі 

величина S часто розглядається як ступінь випадкової похибки, властивий даній 

методиці аналізу.  

Довірчий інтервал не характеризує похибку визначення істинної 

величини μ, оскільки знайдена величина  ̅ може бути насправді дуже близькою 

до справжнього значення. Але справжнє значення невідоме. Одержаний 

довірчий інтервал характеризує ступінь невизначеності знань про справжнє 

значення μ величини А за результатами послідовних вимірів вибірки кінцевого 

обсягу n. 

Дані наведені у таблиці 5.6 засвідчують те, що розрахований довірчий 

інтервал ∆х у кожному випадку не перевищує максимально припустиму 

невизначеність аналізу ΔAs, що свідчить про те, що методики є точними на рівні 

збіжності. 

 

Х

Х
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5.5.2 Внутрішньолабораторна прецизійність 

 

Для оцінки внутрішньолабораторної прецизійності доцільно 

використовувати «підтверджуючий» підхід – довірчий інтервал результатів, 

отриманих в різних умовах, не повинен перевищувати максимально 

припустиму невизначеність методики аналізу ΔAs. Для цього 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.  

 

         [           ]                             (5.8) 

де m – кількість днів; 

 n – кількість наважок. 

 

Як приклад наводимо експериментальні дані визначення 

внутрішньолабораторної точності для таблеток «Лекоптін 40» (табл. 5.7) 

 

Таблиця 5.7 

Результати перевірки внутрішньолабораторної прецизійності для 

таблеток «Лекоптін 40» 

№ розчину 
Величини Zi 

1 день 2 день 3 день 

1 99,77 99,75 99,80 

2 99,80 99,55 99,80 

3 99,80 99,73 99,82 

4 99,75 99,70 99,75 
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№ розчину 
Величини Zi 

1 день 2 день 3 день 

5 99,70 99,67 99,55 

6 99,73 99,50 99,73 

Середнє 99,76 99,65 99,74 

Об’єднане середнє значення (Zintra), 99,72 

SZ 0,0397 0,102 0,0999 

SDZ-intra 0,0802 

∆intra 0,71 × 0,0802 = 0,0569 ≤ 2,4 

 

Як видно, співвідношення 5.8 виконується, тобто підтверджується 

внутрішньолабораторна прецизійність. 

Розраховані результати перевірки внутрішньолабораторної точності для 

деяких інших лікарських форм наведено в таблиці 5.8. 

Таблиця 5.8 

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 «Діакордин 

60» 

100,45 

100,38 

0,0462 

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

100,30 0,0460 

Таблетки «Діакордин 

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 
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5.6 Правильність 

 

Правильність (accuracy, trueness) – характеризує ступінь відповідності 

між істинним значенням або довідковою величиною та значенням, отриманим 

за даною методикою [5]. 

Правильність можна визначати наступними способами: 

‒ висновок про правильність може бути зроблений після того, як 

встановлено прецизійність, лінійність та специфічність; 

‒ порівнянням результатів аналізу, отриманих за допомогою методики, що 

валідується, з результатами добре вивченої незалежної методики; 

‒ визначенням ступеню вивільнення активної речовини, яка введена у 

відомій кількості в плацебо (метод модельних сумішей) або в лікарський 

препарат (метод добавок). 

При використанні зазначених підходів, які передбачають кількісне 

визначення, необхідно зробити не менше дев’яти визначень, які охоплюють 

нормативні межі (діапазон застосування) – три визначення для кожної з трьох 

концентрацій. В якості показників, які визначаються, рекомендується 

відсотковий показник ступеню вивільнення або різниця між середнім та 

допустимим істинним значенням разом з довірчими інтервалами. 

У процесі дослідження правильності важливо використовувати метод 

кількісного визначення (калібрувальну модель), аналогічний передбаченому 

методикою проведення аналізу. Інколи, отримані у процесі дослідження 

лінійності дані, використовуються для кількісного визначення вмісту зразків з 

введеною у відомій кількості аналізованою речовиною. В той самий час, 

відхилення від теоретичних значень ступеню вивільнення, які спостерігаються 

при проведенні калібрування за допомогою лише активної речовини, можуть 

свідчити про взаємодію досліджуваної речовини з компонентами плацебо, про 

неповне вивільнення та ін. У таких випадках калібрування необхідно проводити 
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за допомогою спеціально приготовленої суміші плацебо та стандартної 

активної субстанції. Подібні взаємодії можуть бути виявлені порівнянням 

лінійності даних, отриманих при аналізі активної речовини в розведеному 

вигляді та плацебо з введеною у відомій кількості активною речовиною. 

Зазвичай, валідація правильності проводиться шляхом аналізу штучно 

створеної суміші інгредієнтів лікарського препарату, що містить відому 

кількість активної речовини (реконструйований, модельний) препарат. 

Експериментальна кількість активної речовини потім порівнюється з 

істинною, доданою кількістю (ступінь вивільнення). Дане співвідношення 

розраховують окремо для кожної концентрації у вигляді відсоткової міри 

правильності. 

Для лікарських препаратів, а саме таблетки «Верапаміл-Дарниця» 0,04 г; 

таблетки «Верапамілу гідрохлорид» 0,04 г; таблетки «Амлодипін-Астрафарм 10 

мг» та таблетки «Амлодипін» 0,005 г правильність було встановлено методом 

модельних сумішей.  

Для кожної лікарської форми готували модельні суміші активної 

субстанції з допоміжними речовинами. При цьому враховували, що при 

додаванні до розчинів плацебо вихідного розчину активної речовини відсутні 

деякі етапи процесу заводського виготовлення (наприклад, подрібнення, 

екстракція та ін.). Тому з метою максимального наближення до промислового 

виготовлення лікарських засобів, виготовляючи модельну суміш, активні 

речовини додавали безпосередньо до допоміжних речовин з самого початку 

приготування сумішей. Далі відтворювали усі етапи технології – подрібнення, 

зважування, розведення, фільтрування та ін. Потім до однакових об’ємів 

модельних сумішей вносили активну субстанцію у кількостях, що відповідає                

80–120% від номінального вмісту у лікарській формі. Кожну модельну суміш 

аналізували тричі (три концентрації/три повтори, всього дев’ять визначень). 

Згідно ДФУ, величини кількісного вмісту досліджуваних лікарських 

речовин у модельних сумішах, отримані в результаті аналізу, виражали у 
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відсотках від теоретично доданої кількості (Z), розраховували середнє значення 

( ̅) та оцінювали статистично відносно 100%. 

ДФУ рекомендує оцінювати правильність за двома критеріями: 

статистичної та практичної незначущості.  

Систематична складова невизначеності (δ) характеризується відмінністю 

середнього значення для відношення «знайдено/введено» ( ̅) від 100%. 

Систематична похибка статистично не відрізняється від нуля, якщо відхилення 

 ̅ від 100% не перевищує свій довірчий інтервал: 

 

   | ̅     |  
  

√ 
                                          (5.9) 

де    – довірчий інтервал; 

 n – обсяг вибірки (число точок прямої) 

 

Якщо співвідношення 5.9 не виконується, то використовують критерій 

практичної незначущості цієї систематичної похибки в порівнянні з 

максимально припустимою невизначеністю аналізу (0,32 × ΔAs).  

Статистичні характеристики правильності запропонованих методик 

кількісного визначення лікарських речовин методом модельних сумішей 

наведено в таблиці 5.9.  

У тих випадках, коли можливості приготувати відповідне плацебо немає, 

відому кількість активної речовини можна додати до аутентичної 

(оригінальної) серії лікарської форми (додавання стандарту).  

При цьому, до трьох рівних проб кожної з аналізованих лікарських форм 

додавали різні кількості розчину порівняння відповідноого РСЗ у межах 

діапазону застосування розроблених методик та аналізували тричі. Таким 

чином, у кожному випадку проводили дев’ять паралельних вимірювань, 
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результати обробляли статистично, як описано вище. Дані статистичного 

аналізу наведено у таблиці 5.10. 

Таблиця 5.9 

Визначення правильності розроблених спектрофотометричних 

методик кількісного визначення досліджуваних лікарських речовин 

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 

 

Таблиця 5.10 

Визначення правильності розроблених спектрофотометричних 

методик кількісного визначення досліджуваних лікарських речовин 

методом добавок стандарту 

 

Лікарська форма 
(n=9) 

S ∆Z  0,32‧∆As 

Таблетки «Діакордин 60»  

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

Таблетки «Діакордин 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 

Z 100Z

Z
100Z
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Лікарська форма 
(n=9) 

S ∆Z  0,32‧∆As 

Таблетки «Верапамілу 

гідрохлорид»  

(0,04 г/0,1524 г) 

99,93 0,0112 0,0208 0,07 0,768 

Таблетки «Вератард 180» 

(0,18 г/0,2668 г) 
99,91 0,0570 0,106 0,09 0,768 

Таблетки «Лекоптін 40» 

(0,04 г/ 0,1199 г) 
99,92 0,0367 0,0682 0,08 0,768 

Таблетки «Амлодипін-КВ 10 

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

Таблетки «Амлодипін-

Астрафарм 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 0,00972 0,0181 0,07 1,02 

Таблетки «Амлодипін 5» 

(0,005 г/0,1515 г) 
100,01 0,0194 0,0361 0,01 1,02 

Таблетки «Амлодипін» 

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

 

Дані наведені у таблицях 5.9 та 5.10 свідчать про те, що розроблені 

методики кількісного спектрофотометричного визначення досліджуваних 

лікарських речовин у складі лікарських форм промислового виробництва є 

правильними. 

 

5.7 Робасність 

 

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 [5].  

Для оцінки робасності спектрофотометричної методики кількісного 

визначення амлодипіну  безилату вивчали вплив рН середовища, кількість 

Z
100Z
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доданих реагентів, температуру та час нагрівання, а також стабільність 

аналізованих розчинів у часі (розд. 3.1). 

Для оцінки робасності спектрофотометричних методик кількісного 

визначення верапамілу гідрохлориду та дилтіазему гідрохлориду вивчали вплив 

кількості доданих реагентів та стабільність аналізованих розчинів у часі (розд. 

3.2). 

Перевірка стабільності досліджуваного розчину та розчину порівняння є 

одним з елементів вивчення робасності методики та повинна проводитися на 

початку усіх інших валідаційних досліджень. Зазвичай необхідно показати, що 

систематична похибка δ, що вноситься їх нестабільністю, не перевищує 

критичного значення maxδ. 

У випадку спектрофотометричного аналізу методом стандарту 

(досліджуваний та стандартний розчин готуються одночасно) необхідно 

показати, що зміна відношень оптичних густин досліджуваного та стандартного 

розчинів не перевищує впродовж 1 год величини maxδ. Для цього проводять 

паралельне вимірювання їх оптичних густин через рівні проміжки часу 

впродовж 60 хв, розраховують відносне стандартне відхилення (RSDt, %) та 

довірчий інтервал ∆t %, який не повинен перевищувати величину maxδ (табл. 

5.11). 

Таблиця 5.11 

Стабільність розчинів у часі 

t, 

хв 
0 15 30 45 60 Середнє 

RSDt 

% 

∆t 

% 

maxδ 

% 

Продукт взаємодії амлодипіну безилату з натрій 1,2-нафтохінон-4-

сульфонатом 

Ao 0,4563 0,4568 0,4571 0,4569 0,4574 0,4569 0,0889 0,189 
1,02 

A 0,4310 0,4321 0,4323 0,4317 0,4326 0,4319 0,143 0,305 

Продукт взаємодії верапамілу гідрохлориду з БКЗ 

Ao 0,6072 0,6058 0,6065 0,6070 0,6059 0,6065 0,104 0,221 
0,77 

A 0,7024 0,7031 0,7020 0,7033 0,7029 0,7027 0,0757 0,161 

Продукт взаємодії дилтіазему гідрохлориду з БКЗ 

Ao 0,7571 0,7564 0,7570 0,7579 0,7581 0,7573 0,0919 0,196 
1,02 

A 0,7462 0,7460 0,7470 0,7471 0,7468 0,7466 0,0659 0,140 
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Дані таблиці 5.11 підтверджують, що у кожному випадку ∆t ≤ maxδ, тобто 

досліджувані розчини та розчини порівняння стабільні впродовж не менше 1 

год. 

Досліджуючи робасність спектрофотометричної методики кількісного 

визначення амлодипіну безилату, були отримані наступні значення абсорбції 

аналізованих розчинів амлодипіну безилату, що зазнали незначних коливань в 

об’ємах доданих реагентів (табл. 5.12), а також залежність величини оптичної 

густини від часу нагрівання (рис. 5.5) та стабільність розчинів впродовж часу 

(рис. 5.6). 

Таблиця 5.12 

Залежність оптичної густини продукту реакції «амлодипіну безилат – 

натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонат» від зміни кількості доданих реагентів 

(± 10 % від оптимального) 

Змінюваний реагент V реагенту, мл % від А оптим. А 

Натрій 1,2-нафтохінон-

4-сульфонат 

0,45 90 0,4475 

0,50 100 0,4449 

0,55 110 0,4467 

1 М NaOH 

0,45 90 0,4687 

0,50 100 0,4655 

0,55 110 0,4641 
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Рис. 5.5. Залежність величини оптичної густини продукту реакції 

амлодипіну безилату з натрій 1,2-нафтохінон-4- сульфонатом від часу 

нагрівання  
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Рис. 5.6. Залежність величини оптичної густини продукту реакції 

амлодипіну безилату з натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонатом від часу 

 

Також було досліджено як впливає кількість доданого реагенту до 

розчину верапамілу гідрохлориду та дилтіазему гідрохлориду. Встановлено, що 

коливання кількості доданих реагентів у межах ±10% суттєво не впливає на 

результати дослідження. На рисинку 5.7 видно, як три спектри (при додаванні 

90, 100 та 110% реагенту) накладаються один на одний. 

400 450 500 550 600 650
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A

 

Рис. 5.7. Спектри поглинання у видимій області забарвленого продукту  

взаємодії верапамілу гідрохлоридом при різних кількостях доданого БКЗ  
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Аналогічні результати було отримано й у випадку дилтіазему 

гідрохлориду при додаванні до нього ±10% розчину БКЗ. 

Результати роботи за даним розділом наведені в роботах [145–149]. 

 

Висновки до розділу 5 

 

1. Доведено, що розроблені методики даватимуть коректні результати й в 

інших лабораторіях, оскільки прогнозована повна невизначеність результатів 

аналізу у кожному випадку не перевищує критичного значення.  

2. Доведено, що запропоновані методики характеризуються достатньою 

специфічністю, що дозволяє визначати досліджувані сполуки у присутності 

допоміжних речовин лікарських форм. 

3. На основі розрахованих показників лінійності доведено, що лінійність 

розроблених методик підтверджується в обраних діапазонах концентрацій 

досліджуваних речовин.  

4. Прецизійність розроблених методик було встановлено на рівні 

збіжності та внутрішньолабораторної точності. Доведено, що методики є 

точними, оскільки однобічний довірчий інтервал в усіх випадках не перевищує 

максимально припустиму невизначеність аналізу.  

5. Правильність запропонованих методик було встановлено методом 

добавок, а також методом модельних сумішей. Розраховані критерії 

статистичної та практичної незначущості систематичної похибки свідчать, що 

методики є правильними.  

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

прецизійність та правильність знаходяться в інтервалах робочих концентрацій, 

які входять у межі мінімально допустимого діапазону застосування методики 

для кількісного визначення готових лікарських форм, згідно ДФУ.  
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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 за 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 протягом щонайменше 45 хвилин. 

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, а також високі значення молярних коефіцієнтів 
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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» 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 знаходяться 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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