
ДЕРЖАВНА ФАРМАКОПЕЯ УКРАЇНИ 2 1

П
РОЕКТ

2.2.46.	 МЕТОДИ	ХРОМАТОГРАФІЧНОГО	
РОЗДІЛЕННЯ

Методи хроматографічного розділення — це мето-
ди багатостадійного розділення, в яких компонен-
ти проби розподіляються між 2 фазами, одна з яких 
нерухома, а інша – рухома. Нерухома фаза може 
бути твердою речовиною або рідиною, яка нанесе-
на на твердий носій або гель. Нерухома фаза може 
бути поміщена в колонку, нанесена у вигляді шару, 
плівки тощо. Рухома фаза може бути газом, ріди-
ною або флюїдом (речовиною в надкритичному 
стані). Розділення може ґрунтуватися на процесах 
адсорбції, масового розподілу (розділення), іонно-
го обміну тощо, а також на відмінності у фізико-
хімічних властивостях молекул, таких як розмір, 
маса, об'єм тощо.

Дана стаття включає визначення і розрахунки за-
гальних параметрів, а також загальні вимоги, що 
застосовуються до перевірки придатності хромато-
графічної системи. Принципи розділення, облад-
нання і методики подані у відповідних загальних 
статтях, які описують такі загальні методи:
— хроматографія на папері (2.2.26);
— тонкошарова хроматографія (2.2.27);
— газова хроматографія (2.2.28);
— рідинна хроматографія (2.2.29)
— ексклюзійна хроматографія (2.2.30); 
— надкритична хроматографія (2.2.45).

ВИЗНАЧЕННЯ

Вимоги для оцінки придатності системи, наведені в 
монографіях, встановлені з використанням характе-
ристик (параметрів), зазначених нижче. При вико-
ристанні певного обладнання деякі характеристики, 
такі як відношення «сигнал/шум», ступінь розді-
лення, можуть розраховуватися за допомогою про-
грамного забезпечення, що постачається виробником 
обладнання. Користувач має забезпечити, щоб такі 
програмні методи розрахунку були еквівалентні за-
значеним у Фармакопеї методам, а якщо це не так, 
то внести необхідні корективи. 

Хроматограма

Хроматограма є графічним або іншим поданням 
залежності відгуку детектора, або вихідної концен-
трації, або іншої кількісної характеристики, що 
використовується як міра вихідної концентрації, 
від часу або об'єму. Ідеальна хроматограма є послі-
довністю піків, які мають гаусову форму, на базовій 
лінії (Рис. 2.2.46.-1).

Пік

Ділянка хроматограми, відповідна відгуку детекто-
ра у момент елюювання з колонки окремого ком-
понента або 2 і більше неподілених компонентів.

Рисунок 2.2.46.-1
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Пік може бути охарактеризований площею піка, 
або висотою піка (h) і шириною піка на напівви-
соті (wh), або висотою піка (h) і шириною піка між 
точками перегину (wi). Для піків, які мають гаусову 
форму (Рис. 2.2.46.-1), виконується співвідношен-
ня:

wh = 1.18 wi.

Час	утримування	(tR)

Час, потрібний для елюювання компонента 
(Рис.2.2.46.-1, шкала базової лінії у хвилинах).

Об'єм	утримування	(VR)

Об'єм рухомої фази, потрібний для елюювання 
компонента. Об'єм утримування може бути розра-
хований за значеннями часу утримування і швид-
кості потоку (F), у мілілітрах на хвилину, за фор-
мулою:

 

«Мертвий»	час	(tM)

Час, потрібний для елюювання неутримуваного 
компонента (Рис. 2.2.46.-1, шкала базової лінії у 
хвилинах). В ексклюзійній хроматографії викорис-
товується символ t0 (див. нижче).

«Мертвий»	об'єм	(VM)

Об'єм рухомої фази, потрібний для елюювання не-
утримуваного компонента; може бути розрахова-
ний за значеннями «мертвого» часу і швидкості по-
току (F), у мілілітрах на хвилину, за формулою: 

VM = tM × F.

В ексклюзійній хроматографії використовується 
символ V0 (див. нижче).

Рисунок 2.2.46.-2
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Фактор	утримування	(k)

Фактор утримування (відомий також як коефіцієнт 
розподілу мас (Dm) або коефіцієнт ємності (k')) ви-
значають як:

 
де КРНФ — кількість речовини на неру-

хомій фазі;
КРРФ — кількість речовини в рухомій 

фазі;
KС — константа розподілу (відома також 

як коефіцієнт рівноважного розподілу);
VS  — об'єм нерухомої фази; 
VM — об'єм рухомої фази.

Фактор утримування компонента може бути роз-
рахований з даних хроматограми за формулою:

 

Повний	час	ексклюзії	(tt)

В ексклюзійній хроматографії — час утримування 
компонента, розмір молекул якого менше розміру 
найменших пор гелю (Рис. 2.2.46.-2).

Повний	об'єм	ексклюзії	(Vt)

В ексклюзійній хроматографії — об'єм утримування 
компонента, розмір молекул якого менше розміру 
найменших пор гелю. Може бути розрахований за 
значеннями повного часу ексклюзії та швидкості 
потоку (F), у мілілітрах на хвилину, за формулою:

 Vt = tt × F.

Час	утримування	неутримуваного	компонента	(t0)

В ексклюзійній хроматографії — час утримуван-
ня компонента, розмір молекул якого перевищує 
розмір найбільших пор гелю (Рис. 2.2.46.-2).

Об'єм	утримування	неутримуваного	компонента	(V0)

В ексклюзійній хроматографії — об'єм утримування 
компонента, розмір молекул якого перевищує роз-
мір найбільших пор гелю. Може бути розрахований 
за значеннями часу утримування неутримуваного 
компонента і швидкості потоку (F), у мілілітрах на 
хвилину, за формулою: 

V0 = t0 × F.

Константа	розподілу	(K0)

В ексклюзійній хроматографії характеристика 
елюювання компонента на конкретній колонці 
може бути подана константою розподілу (відома 

також як коефіцієнт розподілу), що розраховують 
за рівнянням:

 

Коефіцієнт	затримки	(RF)

Коефіцієнт затримки (відомий також як кое-
фіцієнт утримування Rf), який використовується в 
планарній хроматографії, є відношенням відстані 
між точкою нанесення і центром плями до відстані, 
пройденої фронтом рухомої фази від точки нане-
сення (Рис. 2.2.46.-3).

 
b — відстань, пройдена компонентом;
а — відстань, пройдена фронтом рухомої фази.

Число	тарілок	(N)

Характеристика колонки (уявна ефективність), 
яка може бути розрахована з даних, отриманих в 
ізотермічному, ізократичному або ізоденсивному 
режимах, залежно від методу, та виражена як число 
тарілок (відоме також як число теоретичних тарі-
лок). Для розрахунку використовують формулу, в 
якій значення tR і wh мають бути виражені в одних і 
тих самих одиницях:

 
де tR — час утримування піка компонента;

wh — ширина піка на напіввисоті.

Число теоретичних тарілок варіюється зі зміною як 
компонента, так і колонки, температури колонки, 
рухомої фази і часу утримування. 

А — фронт рухомої фази; В — пляма;  
С — лінія нанесення.

Рисунок 2.2.46.-3
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Об'єм	затримки	(D)

Об'ємом затримки (відомий також як об'єм затрим-
ки градієнта) є об'єм між точкою, в якій різні рухомі 
фази починають змішуватися, і входом у колонку. 
Він може бути визначений з використанням такої 
методики.

Колонка: замінюють хроматографічну колон-
ку підхожою капілярною трубкою (наприклад, 
1 м × 0.12 мм).

Рухома фаза:
— рухома фаза А: вода Р;
— рухома фаза В: 0.1 % водний розчин (об/об) аце-

тону Р.

Час
(хв)

Рухома	фаза	А
(%,	об/об)

Рухома	фаза	В
(%,	об/об)

0–20 100 → 0 0 → 100
20–30 0 100

Швидкість потоку: встановити до набуття достат-
нього значення протитиску (наприклад, 2 мл/хв).

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 265 нм.

Визначають час (t0.5), у хвилинах, за якого оптична 
густина зросте на 50 % (Рис. 2.2.46.- 4).

D = tD × F,
де tD — (t0.5 — 0.5tG), у хвилинах;

tG — зазначений час градієнта (дорівнює 20 хв);
F — швидкість потоку, у мілілітрах за хвилину.

Рисунок 2.2.46.-4

Коефіцієнт	симетрії	(AS)

Коефіцієнт симетрії піка (Рис. 2.2.46.-5) розра-
ховують за формулою:

 де w0.05 — ширина піка на одній двадцятій висоти 
піка;

d — відстань між перпендикуляром, опущеним 
з максимуму піка, і передньою межею піка 
на одній двадцятій висоти піка.

Значення As = 1.0 означає повну (ідеальну) симе-
трію. Якщо As > 1.0, у піка є «хвіст» (розмитий зад-
ній фронт). Якщо As < 1.0, пік має розмитий перед-
ній фронт.

Рисунок 2.2.46.-5

Ступінь	розділення	(Rs)

Ступінь розділення між  піками 2 компонентів 
(Рис. 2.2.46.-1) може бути розрахований за форму-
лою:

 

tR2 > tR1

де tR1, tR2 — часи утримування піків;
wh1, wh2 — ширина піка на напіввисо-

ті.

У кількісній планарній хроматографії, що викорис-
товує денситометрію, замість часів утримування 
використовують відстані, пройдені компонентами, 
і ступінь розділення між піками 2 компонентів мо-
же бути розрахований за формулою:

 
де RF1, RF2 — коефіцієнти затримки піків;

wh1, wh2 — ширина піків на напіввисо-
ті;

а — відстань, пройдена фронтом рухомої фази.

Відношення	«пік/западина»	(p/v)

Відношення «пік/западина» може використо-
вуватися для оцінки придатності системи у ви-
пробуваннях на супровідні домішки, коли між 
2 піками не досягнуто розділення до базової лінії 
(Рис. 2.2.46.-6).

 
де Hp — висота мінорного піка над екстрапольова-

ною базовою лінією;
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Hv — висота найбільш низької точки кри-
вої, яка розділяє мінорний і основний піки, 
над екстрапольованою базовою лінією.

Рисунок 2.2.46.-6

Відносне	утримування	(r)

Відносне утримування, використовуване як орієн-
товне значення, розраховують за формулою:

 
де tRi — час утримування піка аналізованого ком-

понента;
tRst — час утримування піка порівняння 

(зазвичай піка, який відповідає випробо-
вуваній субстанції);

tM  — «мертвий» час.

Нескориговане відносне утримування (rG) розрахо-
вують за формулою:

 

Якщо не зазначено інше, значення відносних утри-
мувань, наведені в монографії, відповідають неско-
ригованим відносним утримуванням.

У планарній хроматографії замість величин tRst і tRi 
використовують коефіцієнти затримки RFst і RFi . 

Відношення	«сигнал/шум»	(S/N)	

Відношення «сигнал/шум» впливає на прецизій-
ність кількісних визначень; дану величину розра-
ховують за формулою:

 

де H — висота піка (Рис. 2.2.46.-7), відповідного 
аналізованому компоненту на хромато-
грамі, одержаній для зазначеного розчину 
порівняння; висоту вимірюють від макси-
муму піка до екстрапольованої базової лінії 
сигналу, яку спостерігають на відстані, що 
дорівнює як мінімум п'ятикратній ширині 
піка на напіввисоті;

h  — діапазон фонового шуму на хроматогра-
мі, одержаній після інжекції або нане-
сення холостого розчину, спостережува-
ний на відстані, яка дорівнює як мінімум 
п'ятикратній ширині піка на напіввисоті на 
хроматограмі зазначеного розчину порів-
няння і яка розміщена, якщо це можливо, 
рівномірно навколо місцеположення піка.

Рисунок 2.2.46.-7

Збіжність

Збіжність відгуку виражають через відносне стан-
дартне відхилення, у відсотках (sr,%), яке розрахо-
вують з послідовної серії вимірювань для не менше 
3 інжекцій або нанесень розчину порівняння за 
формулою:

 
де yi — індивідуальні значення, виражені як площа 

піка, висота піка або відношення площ пі-
ків при визначенні методом внутрішнього 
стандарту;

 — середнє індивідуальних значень;
n — кількість індивідуальних значень.

ПРИДАТНІСТЬ СИСТЕМИ

Різні компоненти використовуваного обладнання 
мають бути кваліфіковані і здатні забезпечувати рі-
вень функціонування, потрібний для кількісного 
визначення або інших випробувань.

Випробування придатності системи є невід'ємною 
частиною методики і використовуються для забез-
печення необхідної якості функціонування хрома-
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тографічної системи. Уявна ефективність, фактор 
утримування (коефіцієнт розподілу мас), ступінь 
розділення  і коефіцієнт симетрії є параметрами, 
які зазвичай використовують для оцінки функціо-
нування колонки. На хроматографічну поведінку 
системи можуть впливати такі фактори:
— склад рухомої фази, її іонна сила, температура і 

рН;
— швидкість потоку, розміри колонки, температу-

ра ко лонки і тиск;
— характеристики нерухомої фази, що включають 

тип хроматографічного носія (що складається з 
частинок або монолітний), розмір частинок або 
макропор, пористість, питому площу поверхні;

— оберненофазові та інші поверхнево-моди фі ко-
вані нерухомі фази, ступінь хімічної модифіка-
ції (ендкепування, відсотковий вміст вуглецю 
тощо).

Якщо не зазначено інше, наступні вимоги та до-
даткові, зазначені в окремій монографії, мають ви-
конуватися:
— у випробуваннях на супровідні домішки або 

кількісних визначеннях коефіцієнт симетрії пі-
ка на хроматограмі розчину порівняння, що ви-
користовують для кількісної оцінки, має бути 
від 0.8 до 1.5, якщо не зазначено інше;

— у кількісних визначеннях діючої речовини, при 
передбачуваному значенні вмісту чистої речо-
вини 100 %, максимально допустеме відносне 
стандартне відхилення (sr (%)max) розраховують 
для серії інжекцій розчину порівняння та для за-
значених меж вмісту за формулою:

 
де К — константа (0.349), одержана із співвідно-

шення K = 0.6/√2 × t90%,5/√6, в якому 0.6/√2 
відповідає значенню відносного стандарт-
ного відхилення, у відсотках, що вимага-
ється для 6 інжекцій при В = 1.0;

В — верхня межа вмісту, зазначена в окремій 
монографії, мінус 100 %;

n — кількість паралельних інжекцій розчину 
порівняння (3 ≤ n ≤ 6);

t90%,n-1 — двосторонній коефіцієнт 
Стьюдента t для вірогідності 90 % і числа 
ступенів свободи n – 1.

Якщо не зазначено інше, максимально допус-
тиме відносне стандартне відхилення не має пе-
ревищувати відповідного значення, наданого в 
Табл. 2.2.46.-1. Ці вимоги не застосовні для випро-
бувань на супровідні домішки. 

Таблиця 2.2.46.-1
Вимоги до збіжності

Кількість	паралельних	інжекцій

3 4 5 6

В (%) Максимально допустиме відносне 
стандартне відхилення (%)

2.0 0.41 0.59 0.73 0.85
2.5 0.52 0.74 0.92 1.06
3.0 0.62 0.89 1.10 1.27

— у випробуванні на супровідні домішки межа 
кількісного визначення (відповідає значенню 
відношення «сигнал/шум» 10) має дорівнювати 
або бути меншою межі, що не враховується.

Вимоги до придатності системи мають відповіда-
ти критеріям прийнятності протягом всього часу 
хроматографування. Залежно від різних факторів, 
таких як періодичність використання методики та 
досвід роботи з даною хроматографічною систе-
мою, аналітик вибирає підхожу схему верифікації 
для контролю за системою. 

КОРИГУВАННЯ УМОВ 
ХРОМАТОГРАФУВАННЯ

У даному розділі наведені межі, в яких можуть ко-
ригуватися різні параметри хроматографічної сис-
теми для відповідності критеріям придатності без 
фундаментальної переробки методики. Коригуван-
ня умов хроматографування з градієнтним елюю-
ванням критичніше, ніж з ізократичним елююван-
ням, оскільки може призвести до зсуву піків для 
різних ступенів градієнта і таким чином привести 
до некоректної ідентифікації піків, маскування пі-
ків  або зміщення піків таким чином, що значення 
часу елюювання буде за межами зазначеного діа-
пазону. Зміни, що виходять за межі, зазначені в да-
ному розділі, вимагають ревалідації методики. За-
значені умови хроматографування були валідовані  
у процесі розробки монографії. 

Випробування на придатність системи включають 
підтвердження необхідного ступеня розділення, 
який забезпечує прийнятні характеристики випро-
бування або кількісного визначення. Оскільки не-
рухомі фази описують загально і існує велика різно-
манітність комерційно доступних нерухомих фаз, 
що відрізняються хроматографічною поведінкою, 
може знадобитися деяке коригування умов хрома-
тографування для досягнення зазначених вимог 
придатності системи. Для методик оберненофа-
зової хроматографії, зокрема, коригування різних 
параметрів не завжди приводить до прийнятних 
результатів. У такому разі може бути необхідним 
замінити колонку на іншу такого самого типу (на-
приклад, октадецилсилілсилікагель), що показує 
потрібну хроматографічну поведінку. База даних 
«Knowledge» веб-сайту Європейського директорату 
з контролю якості лікарських засобів (EDQM), як 
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правило, містить інформацію про колонку(и), ви-
користовувані в процесі розробки монографій.

Коригування параметрів критичних для забезпе-
чення придатності системи чітко визначається в 
монографії.

Тонкошарова	хроматографія	і	хроматографія	на	папері

Склад рухомої фази. Кількість мінорного 
компонента-розчинника може коригуватися до 
± 30 % відносних або ± 2 % абсолютних, залежно 
від того, що є більшим. Наприклад, для мінорно-
го компонента, який становить 10 % рухомої фа-
зи, коригування на 30 % відносних дає допустиму 
область від 7 % до 13 %, у той час як коригування 
на 2 % абсолютних дає допустиму область від 8 % 
до 12 %, тобто відносна величина коригування в 
даному разі більша. Якщо ж мінорний компонент 
становить 5 % рухомої фази, коригування на 30 % 
відносних дає допустиму область 3.5 % до 6.5 %, в 
той час як коригування на 2 % абсолютних дає до-
пустиму область від 3 % до 7 %, тобто абсолютна 
величина коригування в даному випадку більша. 
Жодний інший компонент не допускається зміню-
вати більш як на 10 % абсолютних.

рН водного компонента рухомої фази: ± 0.2  рН, якщо 
немає інших зазначень в монографії, або ± 1.0 рН, 
якщо аналізують неіонізовані речовини.

Концентрація солей у буферному компоненті рухомої 
фази: ± 10 %.

Об'єм, що наноситься: від 10 % до 20 % зазначеного 
об'єму, якщо використовують пластинки з дрібним 
розміром частинок (від 2 мкм до 10 мкм).

Рідинна	хроматографія:	ізократичне	елюювання

Склад рухомої фази. Кількість мінорного ком по-
нен та-розчинника може коригуватися до ± 30 % 
відносних або ± 2 % абсолютних, залежно від того, 
що є більшим (див. приклад вище). Жоден інший 
компонент не допускається змінювати більш як на 
10 % абсолютних.

рН водного компонента рухомої фази: ± 0.2 рН, якщо 
немає інших зазначень в монографії, або ± 1.0 рН, 
якщо аналізують неіонізовані речовини.

Концентрація солей у буферному компоненті рухомої 
фази: ± 10 %.

Швидкість потоку: ± 50 %. Допустимі більші межі 
коригування, якщо є зміни в розмірах колонки 
(див. формулу нижче). 

Параметри колонки

Нерухома фаза:
— змінювати ідентичність зазначених замісників 

у нерухомій фазі не допускається (наприклад, 
замінювати С18 на С8);

— розмір частинок: максимальне зменшення роз-
міру — 50 %; збільшення розміру не допуска-
ється.

Розміри колонки:
— довжина: ± 70 %;
— внутрішній діаметр: ± 25 %.

При зміні розмірів колонки, якщо необхідно, 
швидкість потоку може бути скоригована з вико-
ристанням такої формули:

 
де F1 — швидкість потоку, зазначена в монографії, 

у мілілітрах на хвилину;
F2 — скоригована швидкість потоку, у мілілітрах 

на хвилину;
l1 — довжина колонки, зазначена в монографії, 

у міліметрах;
l2 — довжина використовуваної колонки, у мі-

ліметрах;
d1 — внутрішній діаметр колонки, зазначений в 

монографії, у міліметрах;
d2 — внутрішній діаметр використовуваної ко-

лонки, у міліметрах.

Температура: ± 10 °С при специфікованій темпера-
турі аналізу, якщо немає інших зазначень.

Довжина хвилі детектування: коригування не до-
пускається.

Об'єм інжекції: може бути зменшений, якщо детек-
тування і збіжність визначуваних піків залишають-
ся задовільними; збільшення об'єму не допускаєть-
ся.

Рідинна	хроматографія:	градієнтне	елюювання

Коригування хроматографічних умов системи з 
градієнтом вимагає більшої обережності, ніж для 
ізократичної системи.

Склад рухомої фази / градієнта елюювання: незна-
чне коригування складу мобільної фази і градієнта 
є прийнятним за умови, що:
— виконуються вимоги придатності системи;
— основний пік(и) елююються у межах ± 15 % за-

значеного часу(ів) утримування;
— елюююча здатність рухомої фази на останньому 

етапі градієнта не менша елююючої здатності 
складу, зазначеного в монографії.

Якщо відповідність вимогам придатності системи 
не може бути досягнута, слід розглянути об'єм за-
тримки градієнта або замінити колонку.

Об'єм затримки. Конфігурація використовуваного 
обладнання може значно змінити значення ступеня 
розділення, часу утримування або відносні утриму-
вання, що зазначені в монографії. Якщо це відбу-
вається, то причиною може бути занадто великий 
об'єм затримки. До методик монографій зазвичай 
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включають ізократичний етап до початку програми 
хроматографування з градієнтом; таким чином до 
початку градієнта може бути здійснена адаптація 
системи, яка може бути необхідною, зважаючи на 
відмінності в об'ємі затримки між системою, ви-
користовуваною при розробці методики, і тою, яка 
фактично використовується. Відповідальністю ко-
ристувача є вибір тривалості ізократичного етапу 
відповідно до використовуваного аналітичного об-
ладнання. Якщо об'єм затримки, що був викорис-
таний у процесі розробки методики, зазначений у 
монографії, часові точки (t, хв), зазначені в табли-
ці градієнта, можуть бути замінені скоригованими 
значеннями часів (tс, хв), розрахованими за фор-
мулою:

 
де D — об'єм затримки, у мілілітрах;

D0 — об'єм затримки, використаний при 
розробці методики, у мілілітрах;

F — швидкість потоку, у мілілітрах на хвилину.

Ізократичний етап, що запроваджується для цих ці-
лей, може бути пропущений, якщо є дані валідації 
методики без цього етапу. 

рН водного компонента рухомої фази: коригування 
не допускається.

Концентрація солей у буферному компоненті рухомої 
фази: коригування не допускається.

Швидкість потоку: коригування допускається, як-
що проведена заміна колонки на колонку інших 
розмірів (див. формулу нижче). 

Параметри колонки

Нерухома фаза:
— змінювати ідентичність зазначених замісників 

у нерухомій фазі не допускається (наприклад, 
замінювати С18 на С8);

— розмір частинок: коригування розміру не допус-
кається.

Розміри колонки:
— довжина: ± 70 %;
— внутрішній діаметр: ± 25 %.

При зміні розмірів колонки, якщо необхідно, 
швидкість потоку може бути скоригована за фор-
мулою:

 
де F1 — швидкість потоку, зазначена в монографії, 

у мілілітрах на хвилину;
F2 — скоригована швидкість потоку, у міліліт рах 

на хвилину;
l1 — довжина колонки, зазначена в монографії, 

у міліметрах;
l2 — довжина використовуваної колонки, у мі-

ліметрах;

d1 — внутрішній діаметр колонки, зазначений у 
монографії, у міліметрах;

d2 — внутрішній діаметр використовуваної ко-
лонки, у міліметрах.

Температура: ± 5 °С при специфікованій темпера-
турі аналізу, якщо немає інших зазначень.

Довжина хвилі детектування: коригування не до-
пускається.

Об'єм інжекції: може бути зменшений, якщо детек-
тування і збіжність визначуваних піків залишають-
ся задовільними; збільшення об'єму не допуска-
ється.

Газова	хроматографія

Параметри колонки

Нерухома фаза:
— розмір частинок: максимальне зменшення роз-

міру — 50 %; збільшення розміру не допускаєть-
ся (набивні колонки);

— товщина плівки: від –50 % до +100 % (капілярні 
колонки).

Розміри колонки:
— довжина: ± 70 %;
— внутрішній діаметр: ± 50 %.

Швидкість потоку: ± 50 %.

Температура: ± 10 %.

Об'єм інжекції і об'єм після ділення потоку: може бу-
ти скориговано, якщо детектування і збіжність ви-
значуваних піків залишаються задовільними.

Надкритична	хроматографія

Склад рухомої фази. Для набивних колонок кіль-
кість мінорного компонента-розчинника може 
коригуватися до ± 30 % відносних або ± 2 % абсо-
лютних, залежно від того, що є більшим. Для капі-
лярних колонок коригування не допускається.

Довжина хвилі детектування: коригування не до-
пускається.

Параметри колонки

Нерухома фаза:
— розмір частинок: максимальне зменщення роз-

міру — 50 %; збільшення розміру не допускаєть-
ся (набивні колонки).

Розміри колонки:
— довжина: ± 70 %,
— внутрішній діаметр: 
— ± 25 % (набивні колонки);
— ± 50 % (капілярні колонки).

Швидкість потоку: ± 50 %. 

Температура: ± 5 % при специфікованій темпера-
турі аналізу.
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Об'єм інжекції може бути зменшений, якщо детек-
тування і збіжність визначуваних піків залишають-
ся задовільними; збільшення об'єму не допуска-
ється.

КІЛЬКІСНІ ВИЗНАЧЕННЯ

У процесі кількісного визначення не враховують 
піки, що відповідають розчинникам та реактивам 
рухомої фази або матриці зразка.

Чутливість детектора. Чутливість детектора — це 
сигнал на виході, віднесений до одиниці концен-
трації або маси речовини у рухомій фазі, яка вхо-
дить у детектор. Коефіцієнт відносної чутливості 
детектора, який зазвичай називають коефіцієнтом 
чутливості, виражає чутливість детектора для даної 
речовини по відношенню до стандартної речовини. 
Поправковий коефіцієнт є величиною, зворот-
ною до коефіцієнта чутливості.

Метод зовнішнього стандарту. Концентрацію ана-
лізованого компонента(ів) розраховують, виходячи 
з порівняння відгуку(ів) (піка(ів)), одержаних для 
випробовуваного розчину і розчину порівняння.

Метод внутрішнього стандарту. Рівні кількості 
компонента (внутрішній стандарт), який відді-
ляється від аналізованої речовини, вводять у ви-
пробовуваний розчин і розчин порівняння. Вну-
трішній стандарт не має реагувати з аналізованою 
речовиною. Він має бути стабільним і не містити 
домішок з часом утримування, близьким до ана-
лізованої речовини. Концентрацію аналізованої 
речовини розраховують з порівняння відношення 
площ або висот піків, які відповідають аналізованій 
речовині і внутрішньому стандарту у випробовува-
ному розчині, з відношенням площ або висот піків, 
які відповідають аналізованій речовині і внутріш-
ньому стандарту в розчині порівняння. 

Метод внутрішньої нормалізації. Відсотковий вміст 
компонента аналізованої речовини розраховують 
як відсоток площі цього піка від загальної площі 
всіх піків, за винятком піків розчинників або ре-
активів рухомої фази або матриці зразка, а та-
кож піків, що мають площу меншу межі, що не 
враховується.

Метод калібрувальної функції. Визначають залеж-
ність між виміряним або розрахованим сигналом 
(y) і кількістю (концентрація, маса тощо) аналізо-
ваної  речовини (x) і розраховують калібрувальну 
функцію. Результати випробування розраховують 
виходячи із виміряного або розрахованого сигна-
лу аналізованої речовини за допомогою зворотної 
функції.

У випробуваннях на супровідні домішки як для ме-
тоду зовнішнього стандарту, коли для порівняння 
використовують розведення випробовуваного роз-
чину, так і для методу внутрішньої нормалізації за-
стосовують поправкові коефіцієнти, зазначені в 
монографії (поправковий коефіцієнт вводять, коли 
коефіцієнт чутливості домішки виходить за межі 
діапазону 0.8–1.2). 

Коли у випробуванні на супровідні домішки ви-
значають суму домішок або проводять кількісне 
визначення домішки, важливим є вибір підхожих 
порогових настроювань і умов інтегрування площ 
піків. У таких випробуваннях межа, що не врахо-
вується, тобто межа, на рівні якої або нижче пік не 
беруть в розрахунок, зазвичай становить 0.05 %. 
Інтегрування площ піків домішок, які відділяються 
неповністю від основного піка, проводять переваж-
но екстраполяцією «западина/западина» (тангенці-
альне розділення). 

___________________________________________N

ПРИДАТНІСТЬ СИСТЕМИ

Методика. При використанні Табл. 2.2.46.-1 необ-
хідно стежити, щоб повна невизначеність методики 
відповідала вимогам статті «Валідація аналітичних 
методик і випробувань» (5.3.N.2), розділ D «Реко-
мендації щодо критеріїв при проведенні валідації 
для методик кількісних випробувань».

Якщо невизначеність пробопідготовки є незначу-
щою порівняно з повною невизначеністю методи-
ки (див. там само), до значень sr (%)max рекоменду-
ється застосовувати вимоги Табл. 2.2.46.-2.

Поперемінно хроматографують однакову кількість 
разів розчин(и) порівняння та випробовуваний 
розчин(и). Значення sr (%) не має перевищувати 
значення, зазначене у Табл. 2.2.46.-2.

Для випробувань «Однорідність вмісту діючої ре-
човини в одиниці дозованого лікарського засобу» 
(2.9.6), «Однорідність дозованих одиниць» (2.9.40) 
та «Тест "Розчинення" для твердих дозованих форм» 
(2.9.3) використовують вимоги Табл. 2.2.46.-2 як 
для субстанцій з В(%) = 3.

Можливе істотне зменшення значення n за рахунок 
об'єднання вибірок зразка(ів) порівняння та випро-
бовуваного зразка(ів) з розрахунком об'єднаного 
відносного стандартного відхилення (див. статтю 
«Статистичний аналіз результатів хімічного екс-
перименту» (5.3.N.1)).
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Таблиця 2.2.46.-2
Вимоги до sr (%)max при проведенні кількісного визначення на етапі перевірки придатності хроматографічної системи

Кількість	паралельних	інжекцій

n 2 3 4 5 6 7 8
Максимально	допустиме	відносне		

стандартне	відхилення	sr (%)max

B (%) Субстанції

1 0.16 0.42 0.60 0.74 0.86 0.96 1.06
1.5 0.24 0.63 0.90 1.11 1.29 1.44 1.58
2 0.32 0.84 1.20 1.48 1.72 1.93 2.11
3 0.48 1.26 1.80 2.23 2.58 2.89 3.17

Півсума верхньої і нижньої межі вмісту випробовуваної 
речовини у відсотках до номінального значення (%) Готові	лікарські	засоби	

5 0.25 0.67 0.96 1.19 1.38 1.54 1.69

7.5 0.38 1.01 1.44 1.78 2.06 2.31 2.53

10 0.51 1.34 1.92 2.37 2.75 3.08 3.38

15 0.76 2.01 2.88 3.56 4.13 4.62 5.07

20 1.01 2.68 3.85 4.75 5.50 6.16 6.76


