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Карведилол, що є неселективним β-блокатором із судинорозши-
рювальною дією, широко застосовується для лікування артеріальної 
гіпертензії, ішемічної хвороби серця, хронічної серцевої недостат-
ності у дорослого населення різної вікової категорії. Зважаючи на 
популярність препарату постає проблема експресного та належного 
контролю його якості. У зв’язку з цим метою даної роботи була роз-
робка методики кількісного визначення карведилолу в таблетках на 
основі його реакції з діазолем червоним ЖЖ.

Експериментальним шляхом було встановлено, що діазоль черво-
ний ЖЖ з концентрацією розчину 0,2% реагує з карведилолом в се-
редовищі метанолу при кімнатній температурі з утворенням забарв-
леного продукту оранжевого кольору з максимумом абсорбції при 
382-385 нм. Лінійність методики підтверджується в діапазоні кон-
центрацій карведилолу 1,2–2,0 мг/100 мл.

Виходячи з отриманих результатів, було розроблено методику 
кількісного визначення карведилолу в таблетках і апробовано її на 
таких лікарських формах: «Коріол» таблетки 25 мг (КРКА, д.д., Ново 
место, Словенія, серія NA6496), «Таллітон» таблетки 25 мг («EGIS 
Pharmaceuticals PLC», Угорщина, серія 473Д0617), Карведилол 6,25 
мг (ООО «Пранафарм» м. Самара, Росія, серія 20717).

Було проведено валідацію розробленої методики за такими показ-
никами як специфічність, лінійність, збіжність і правильність відпо-
відно до вимог Державної Фармакопеї України і встановлено, що 
методика є валідною за цими характеристиками.

Таким чином було розроблену точну, правильну, високочутливу і 
просту у виконанні методику визначення карведилолу, яка відпові-
дає вимогам ДФУ і може бути рекомендована для використання у 
фармацевтичних лабораторіях.
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