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Кафедра аналітичної хімії 

Протягом багатьох років аміноглікозидні антибіотики використовують як 
антибактеріальні, бактерицидні засоби широкого спектра дії для лікування інфекцій різної 
локалізації. Велика кількість показань щодо їх застосування, поширеність використання 
серед населення вимагає простого, чутливого та доступного аналітичного методу контролю 
якості аміноглікозидів в лікарських формах. Цим вимогам відповідає спектрофотометрія в 
видимій області спектра. Метою роботи стала розробка ефективної, економічної та валідної 
методики кількісного визначення амікацину сульфату та канаміцину моносульфату за 
реакцією з натрієвою сіллю 1,2-нафтохінон-4-сульфокислоти. Експериментально 
встановлено, що досліджувані лікарські препарати реагують з натрієвою сіллю  
1,2-нафтохінон-4-сульфокислоти в лужному середовищі з утворенням забарвленого 
продукту реакції з максимумом абсорбції при 560 нм. Підпорядкування закону Бера 
перебуває у межах концентрацій 2,56–10,24 мг/100 мл для амікацину сульфату та 4,00–7,20 
мг/100 мл для канаміцину моносульфату. Межа виявлення за оптимальних умов становить 
8,34 мкг/мл та 5,38 мкг/мл відповідно. Виходячи з отриманих результатів, розроблена 
методика кількісного визначення амікацину сульфату та канаміцину моносульфату на основі 
реакції з натрієвою сіллю 1,2-нафтохінон-4-сульфокислоти є точною, правильною, достатньо 
чутливою та зручною у виконанні, тому може бути рекомендована до застосування в 
лабораторіях з контролю якості лікарських засобів. 
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В процессе изготовления таблеток одним из основных критериев качества является 
ихпостадийный контроль во время производства, а именно контроль содержания 
действующих веществ в таблеточной массе. Целью нашей работы является 
стандартизация, карбамазепина и тиотриазолина (1,5:1) в таблеточной массе, во время 
производства таблеток «Карбатрил». Материалы и методы исследования. В исследовании 
использовали 6 серий таблеточных масс, состав на одну таблетку: карбамазепина 150,0 мг, 
тиотриазолина 100,0 мг, вспомогательных веществ до 355,0 мг. В процессе исследования 
нами была использованамодульная система для ВЖХ BISCHOFF со 
спектрофотометрическим детектором Lambda 1010 на обратной фазе, и разработанная, 
модифицированная методика определения действующих веществ в модельной смеси 
методом ВЖХ. Результаты и их обсуждение. В результате исследования определили 
содержание действующих веществ в таблеточной массе, что составило карбамазепина от 
150,69 до 152,72, тиотриазолина от 100,17 до 101,83, что соответствует требованиям ГФУ. В 
дальнейшем разработанную методику планируется использовать для стандартизации 
карбамазепина и тиотриазолина в таблетках «Карбатрил» выпущенных как в заводских, так 
и в лабораторных условиях.  

Вывод. Разработана современная методика стандартизации действующих веществ в 
таблеточной массе «Карбатрил» методом ВЖХ, так как он является надежным, 
объективным, точным, чувствительным и в дальнейшем планируется использовать при 
серийном производстве таблеток «Карбатрил». 

 


