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РОЗРОБКА ТА ВАЛІДАЦІЯ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНОЇ МЕТОДИКИ КІЛЬКІСНОГО 

ВИЗНАЧЕННЯ КАРВЕДІЛОЛУ У СКЛАДІ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ДІАЗОЛЮ ЧЕРВОНОГО ЖЖ 
 

Малецька О.Р., Афендікова Ю.С., Васюк С.О. 

Запорізький державний медичний університет 
 

Вступ. Діазоль червоний ЖЖ (4-нітробензолдіазонія тетрафторборат) – це кольорореагент, який 

випускається вітчизняною хімічною промисловістю. Діазосполуки – електрофільні реагенти, що здатні 

вступати в реакції електрофільного заміщення з ароматичними сполуками та з аніонами сильних  

СН-кислот. Унаслідок невеликої активності іонів діазонію реакція протікає направлено – з утворенням  

n- або о-ізомерів. Результатом такої взаємодії є утворення азобарвників. Це явище покладено в основу 

розробки спектрофотометричних методик кількісного визначення лікарських речовин на основі поглинання 

світлової енергії у видимій області спектра. 

Мета дослідження. Метою нашої роботи була розробка та валідація методики кількісного 

визначення карведілолу в таблетках на основі його реакції з діазолем червоним ЖЖ. 

Матеріал і методи. Об’єктом дослідження була субстанція карведілолу, барвник діазоль червоний 

ЖЖ, таблетки «Карведілол Канон» 12,5 мг. Як розчинник використовували метанол, воду очищену, натрію 

карбонат. Для реєстрації показників оптичної густини використовували спектрофотометр ULAB S131UV, 

ваги лабораторні електронні RADWAG XA 210.4Y, ультразвукову баню Sonorex Digitec DT100H. 

Вимірювання проводили у видимій області спектра в прямокутних кварцових кюветах з товщиною шару  

1 см на фоні компенсаційного розчину, що не містив досліджуваної речовини. 

Отримані результати. В ході експерименту було встановлено, що діазоль червоний ЖЖ з 

концентрацією розчину 0,2% реагує з карведілолом у водно-метаноловому середовищі за кімнатної 

температури з утворенням забарвленого продукту з максимумом абсорбції при 385 нм. Для розробленої 

методики були розраховані аналітичні показники чутливості. Для реакції характерна висока чутливість, 

оскільки межа виявлення становить 0,97 мкг/мл.  

Визначено коефіцієнти стехіометричних співвідношень методами молярних співвідношень та 

неперервних змін у системі «реагент – лікарська речовина». Доведено, що стехіометричне співвідношення 

реагуючих компонентів становить 1:1. Робочий діапазон концентрацій є не меншим за мінімально 

допустимий, і складає 75–125 % (1,2 – 2,0 мг/100 мл). 

Висновки. Виходячи з отриманих результатів, було розроблено методику кількісного визначення 

карведілолу в таблетках та апробовано на такій лікарській формі як «Карведілол Канон» 12,5 мг  

(ЗАО «Канонфарма продакшн», Росія, серія 060517). 

Для розробленої методики було визначено специфічність, лінійність, збіжність і правильність 

відповідно до вимог Державної Фармакопеї України і встановлено, що методика є валідною за цими 

характеристиками. 

Таким чином методика є точною, правильною, достатньо специфічною, високочутливою, зручною у 

виконанні, тому може бути рекомендована для аналізу вищезазначеного лікарського препарату. 

 

ВИКОРИСТАННЯ ДІАЗОЛЮ ЧЕРВОНОГО ЖЖ ДЛЯ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНОГО 

ВИЗНАЧЕННЯ КАРВЕДИЛОЛУ У ТАБЛЕТКАХ «КОРВАЗАН 12,5 МГ» 
 

Малецька О.Р., Сидоренко Н.О., Васюк С.О. 

Запорізький державний медичний університет 
 

Вступ. Клінічну кардіологію неможливо представити без препаратів групи β-адреноблокаторів, яких 

нині відомо більше 30. За останні півстоліття клінічної практики β-адреноблокатори зайняли міцні позиції в 

профілактиці ускладнень і у фармакотерапії серцево-судинних захворювань. 

Широкого застосування в медицині знайшов препарат «Карведілол», який відноситься до третього 

покоління β-адреноблокаторів, що володіє антигіпертензивними, антиангінальними, антиоксидантними та 

вазодилатуючими властивостями, зменшує вираженість інсулінорезистентності. Діє одночасно на три види 

рецепторів – β1, β2 та α1, не маючи при цьому внутрішньої симпатоміметичної активності. Знижує загальний 

периферичний судинний опір, зменшує пред- та постнавантаження на серце, не має вираженого впливу на 
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ліпідний обмін і вміст калію, натрію і магнію в плазмі крові. У зв’язку з цим розробка нових, простих та 

ефективних методів аналізу карведіолу є актуальною. 

Мета дослідження. Метою роботи була розробка та валідація методики кількісного визначення 

карведілолу в таблетках на основі його реакції з діазолем червоним ЖЖ. 

Матеріал і методи. Об’єктом дослідження була субстанція карведілолу, барвник діазоль червоний 

ЖЖ, таблетки «Корвазан» 12,5 мг. В якості розчинника використовували метанол, воду очищену,  

натрію карбонат. 

Для реєстрації показників оптичної густини використовували спектрофотометр ULAB S131UV, ваги 

лабораторні електронні RADWAG XA 210.4Y, ультразвукову баню Sonorex Digitec DT100H. 

Вимірювання проводили у видимій області спектра в прямокутних кварцових кюветах з товщиною 

шару 1 см на фоні компенсаційного розчину, що не містив досліджувану речовину. 

Отримані результати. Експериментальним шляхом було встановлено, що діазоль червоний ЖЖ з 

концентрацією розчину 0,2% реагує з карведілолом у водно-метаноловому середовищі при кімнатній 

температурі з утворенням забарвленого продукту з максимумом абсорбції при 385 нм. 

Досліджувана реакція є достатньо чутливою, оскільки межа виявлення становить 0,97 мкг/мл. 

Підпорядкування закону світлопоглинання спостерігається в межах концентрацій карведілолу  

1,2 – 2,0 мг/100 мл. Діапазон застосування методики складає 75–125 %. 

Висновки. Виходячи з отриманих результатів, було розроблено методику кількісного визначення 

карведілолу в таблетках «Корвазан 12,5 мг» (ПАТ «Київмедпрепарат», Україна, серія 176798). 

Для розробленої методики було визначено специфічність, лінійність, збіжність і правильність 

відповідно до вимог Державної Фармакопеї України і встановлено, що методика є валідною за цими 

характеристиками. 

Таким чином методика є точною, правильною, достатньо специфічною, високочутливою, зручною у 

виконанні, тому може бути рекомендована для аналізу вищезазначеного лікарського препарату. 

 

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ДОПОМІЖНИХ РЕЧОВИН НА ВИВІЛЬНЕННЯ АКТИВНИХ 

КОМПОНЕНТІВ ОЛІЇ ЧЕБРЕЦЮ З ЛІКАРСЬКИХ КОСМЕТИЧНИХ ГЕЛІВ ДЛЯ ТЕРАПІЇ АКНЕ 
 

Мартинюк А.І., Лисянська Г.П., Ал Зедан Фаді 

Запорізький державний медичний університет 
 

Вступ. Акне є поширеною проблемою, що стосується як підлітків та молоді, так і осіб старшого віку. 

Найчастіше висипання з’являються у підлітковому та юнацькому віці і складають приблизно 60-80% цієї 

вікової групи, однак іноді може зустрічатись у молодих людей після 20 або 30 років. 

Мета дослідження: провести дослідження впливу допоміжних речовин на вивільнення активних 

компонентів олії чебрецю з лікарських косметичних гелів для терапії акне. 

Матеріал і методи. У дослідженні застосовували ефірну олію чебрецю «Царство ароматів». 

Концентрація олії чебрецю у гелях складала 0,25%. Для експерименту було відібрано гелеутворювачі, які 

досить широко застосовуються у складі лікарських гелів та дозволені для застосування на території України. 

Вплив складових основ на біофармацевтичні характеристики гелів досліджували методом рівноважного 

діалізу у чарунках вертикальної дифузії (Франца) об’ємом 25 мл на дев’ятипозиційній стації (SES GmbH, 

Німеччина) крізь целофанову плівку марки «Купрофан» при 320С, що відповідає звичайним умовам поверхні 

шкіри. Після відбору зразків визначали концентрацію тимолу, що вивільнився, спектрофотометрично за 

описаною в літературі методикою. 

Отримані результати. Проведене дослідження виявило, що найвищі показники були 

продемонстровані гелем з карбомером, а найнижчі – на поліетиленоксидній основі.  

Висновки. Допоміжні речовини чинять значний вплив на вивільнення активних компонентів олії 

чебрецю з лікарських косметичних гелів для терапії акне. Найбільш перспективною визнано основу з 

карбомером 940.  
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