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2.9.40.	 ОДНОРІДНІСТЬ	ДОЗОВАНИХ	ОДИНИЦЬ

Для забезпечення однорідності дозованих одиниць 
(ОДО) вміст діючої речовини в кожній дозованій 
одиниці в серії має знаходитися в межах вузького 
діапазону навколо но мінального вмісту. Дозовані 
одиниці визначаються як дозовані форми, що міс
тять одну дозу або частину дози діючої речовини в 
кожній дозованій одиниці. Якщо немає інших за
значень, вимоги щодо ОДО не висуваються до сус
пензій, емульсій або гелів у однодозових контей
нерах що призначені для місцевої дії внаслідок 
нашкірного застосування. Випробування одно
рідності вмісту не вимагається для полівітамінних 
та моновітамінних препаратів і для препаратів, що 
містять мікроелементи.

Термін «однорідність дозованої одиниці» визнача
ється як ступінь однорідності кількості діючої ре
човини у дозованих одиницях. Отже, якщо немає 
інших зазначень у Фармакопеї, вимоги цієї статті 
поширюються на кожну діючу речовину, що вхо
дить до складу дозованих одиниць препарату, що 
містить одну або більше діючих речовин.

Для визначення ОДО можна використовувати один 
із двох методів: метод прямого визначення однорід
ності вмісту та розрахунково-ваговий метод (див. 
Табл. 2.9.40.-1).

Метод прямого визначення однорідності вмісту 
заснований на кількісному визначенні вмісту ді
ючої речовини в кожній із де якої кількості дозова
них одиниць, щоб встановити, чи знаходиться він 
всере дині встановлених меж. Метод прямого ви
значення застосовний у всіх випадках.

Розрахунково-ваговий метод застосовний для та
ких дозованих форм:

1) розчинів у однодозових контейнерах і м'яких 
капсулах;

2) твердих дозованих форм (зокрема, порошків, 
гранул і стерильних розсипів) в однодозових кон
тейнерах, що не містять інших діючих і допоміжних 
речовин;

3) твердих дозованих форм (зокрема, стерильних 
розсипів) в однодозових контейнерах, що містять 
або не містять інших діючих і допоміжних речовин, 
приготованих зі справжніх розчинів і ліофілізова
них у контейнері, маркованих із зазначенням ме
тоду приготування;

4) твердих капсул, таблеток, без оболонки або 
вкритих плівковою оболонкою, які містять 25 мг 
або більше діючої речовини, що становить 25 % або 
більше маси дозованої одиниці або вмісту твердої 
капсули, виключаючи випадки, коли однорідність 
вмісту інших діючих речовин, що присутні у мен

Таблиця 2.9.40.-1
Застосування методу прямого визначення (МПВ) і розрахунково-вагового методу (РВМ) для дозованих форм

Дозовані	форми Вид Підвид Доза	та	співвідношення	діючої	
речовини

≥ 25 мг і ≥ 25 % < 25 мг або < 25 %

Таблетки без оболонки РВМ МПВ

вкриті оболонкою вкриті плівковою 
оболонкою

РВМ МПВ

інші МПВ МПВ
Капсули тверді РВМ МПВ

м'які суспензії, емульсії, 
гелі

МПВ МПВ

розчини РВМ РВМ
Тверді речовини в однодозових 
контейнерах 

однокомпонентні РВМ РВМ
багатокомпонентні розчини, ліофілізовані 

в кінцевому 
контейнері

РВМ РВМ

інші МПВ МПВ

Розчини в однодозових 
контейнерах

РВМ РВМ

Інші : дозовані форми, що 
не розглядаються в інших 
категоріях цієї таблиці, зокрема 
супозиторії, трансдермальні 
пластирі та м’які дозовані 
форми, що застосовуються 
нашкірно і призначені для 
системної дії

МПВ МПВ
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ших пропорціях, контролюється методом прямого 
визначення. 

Метод прямого визначення ОДО є обов'язковим 
для всіх дозованих форм, що не відповідають на
веденим вище умовам застосування розрахунково-

вагового методу. Альтернативно препарати, які не 
задовольняють вимогам порогової межі 25 мг/25 %, 
можуть бути випробувані на ОДО за розрахунково-
ваговим методом замість методу прямого визна
чення, в разі коли відносне стандартне відхилення 

Таблиця 2.9.40.-2
Змінна Визначення Умови Значення

середнє значення вмісту в окремих 
одиницях (х1, х2,…хn), виражене 

у відсотках від номінального 
значення

х1, х2,…хn значення вмісту в окремих 
випробовуваних дозованих 

одиницях, виражене у відсотках від 
номінального значення

n об'єм вибірки (кількість 
випробовуваних дозованих 

одиниць)
k константа прийнятності якщо n = 10, тоді 2.4

якщо n = 30, тоді 2.0
s стандартне відхилення вибірки

RSD відносне стандартне відхилення  

M (випадок 1) 
застосовується, 
якщо Т ≤ 101.5

опорне значення якщо 98.5 % ≤  ≤101.5 %, тоді M = 
(AV = ks)

якщо  < 98.5 %, тоді M = 98.5 %
(AV = 98.5 –  + ks)

якщо  > 101.5 %, тоді M = 101.5 %
(AV =  – 101.5 + ks)

M (випадок 2) 
застосовується, 
якщо Т > 101.5

опорне значення якщо 98.5 % ≤  ≤ 101.5 %,
тоді

M = 
(AV = ks)

якщо  < 98.5 %, тоді M = 98.5 %
(AV = 98.5 –  + ks)

якщо  > 101.5 %, тоді M = Т
(AV =  – Т + ks)

Приймальне число 
(AV)

загальна формула:

розрахунок наведений 
у тексті для кожного 
конкретного випадку

L1 максимально припустиме 
приймальне число

L1 = 15.0, якщо немає 
інших зазначень

L2 максимально припустима 
межа відхилення для кожної 

випробовуваної дозованої одиниці 
від розрахованого значення М

На нижній межі результат жодної 
дозованої одиниці не має бути 

менше 0.75 М, тоді як на верхній 
межі результат жодної дозованої 

одиниці не має перевищувати 
1.25 М (засновано на значенні L2 

25.0)

L2 = 25.0, якщо немає 
інших зазначень

T цільове значення вмісту в дозова
ній одиниці під час виробництва, у 
відсотках від номінального вмісту. 

Якщо немає інших зазначень, T до
рівнює 100 % або T — цільове зна
чення вмісту в дозованій одиниці, 

що встановлене виробником 
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(RSD) концентрації діючої речовини в дозованих 
одиницях не перевищує 2 %, що підтверджується 
даними валідації процесу виробництва і фарма
цевтичної розробки, та якщо така зміна дозволе
на уповноваженим регуляторним органом. RSD 
концентрації — це RSD концентрації (м/м або м/
об) діючої речовини в дозованих одиницях, що до
рівнює результату кількісного визначення діючої 
речовини у дозованій одиниці, що поділено на ма
су окремої дозованої одиниці. Див. формулу RSD у 
Табл. 2.9.40.-2.

МЕТОД ПРЯМОГО ВИЗНАЧЕННЯ

Відбирають не менше 30 дозованих одиниць лікар
ського засобу і проводять визначення, як зазначено 
для даної дозованої форми. Коли для кількісного 
визначення препарату і випробування однорідності 
вмісту використовують різні методики, для резуль
татів останнього тесту може знадобитися застосу
вання коригуючого коефіцієнта.

Тверді	дозовані	форми.	У кожній із 10 відібраних оди
ниць визначають кількісний вміст діючої речовини, 
використовуючи підхожий аналітичний метод. Роз
раховують приймальне число (див. Табл. 2.9.40.-2).

Рідкі	або	м'які	дозовані	форми. У кожній із 10 віді
браних одиниць визначають кількісний вміст ді
ючої речовини, використовуючи відповідний ана
літичний метод. Кількісне визначення проводять 
для добре перемішаного матеріалу, витягнутого з 
індивідуального контейнера в умовах звичайного 
застосування. Результати виражають як дозу, що 
доставляється. Розраховують приймальне число 
(див. Табл. 2.9.40.-2).

Розрахунок	приймального	числа

Приймальне число (АV) обчислюють за форму
лою:

Розшифровка позначень формули наведена в 
Табл. 2.9.40.-2.

РОЗРАХУНКОВО-ВАГОВИЙ МЕТОД

Кількісне визначення діючої речовини або речовин 
проводять на репрезентативному зразку серії, ви
користовуючи підхожий аналітичний метод. Отри
мують значення А, виражене у відсотках від номі
нального вмісту (див. «Розрахунок приймального 
числа»). Припускають, що концентрація (маса дію
чої речовини на масу дозованої одиниці) однакова 
для всіх дозованих одиниць. Відбирають не менше 

30 дозованих одиниць і проводять випробування, 
як зазначено для кожної дозованої форми.

Таблетки,	 не	 вкриті	 оболонкою	 або	 вкриті	 плівковою	
оболонкою.	Точно зважують кожну з 10 відібраних 
таблеток. Розраховують вміст діючої речовини в 
кожній таблетці у відсотках від номінального вміс
ту виходячи з маси окремої таблетки та результату 
кількісного визначення. Розраховують приймальне 
число.

Тверді	капсули. Точно зважують кожну з 10 відібра
них капсул, ретельно стежачи за їх цілісністю. Ви
тягають вміст кожної капсули підхожим способом. 
Точно зважують кожну зі спорожнених оболонок і 
розраховують для кожної капсули масу вмісту, від
німаючи масу оболонки від відповідної загальної 
маси. Розраховують вміст діючої речовини в кож
ній капсулі виходячи з маси вмісту, витягнутого з 
окремої капсули та результату кіль кісного визна
чення. Розраховують приймальне число.

М'які	капсули. Точно зважують кожну з 10 відібра
них неушкоджених капсул для одержання їх брутто-
мас, ретельно стежачи за їх цілісністю. Розрізають 
капсули за допомогою підхожого сухого і чистого 
інструмента, наприклад ножиць або скальпеля, і 
вимивають вміст підхожим розчинником. Дають 
можливість розчиннику випаруватися з поверхні 
оболонок за кімнатної температури протягом 30 хв, 
уникаючи поглинання або втрати вологи. Кожну 
оболонку окремо зважують і розраховують масу 
вмісту в кож ній капсулі (нетто-масу). Розраховують 
вміст діючої речовини в кожній капсулі виходячи 
з маси вмісту, витягнутого з окремої капсули та 
результату кількісного визначення. Розраховують 
приймальне число.

Інші	тверді	дозовані	форми,	відмінні	від	таблеток	і	кап-
сул. Випробування проводять так само, як для твер
дих капсул, обробляючи кожну одиницю, як зазна
чено в цьому розділі. Розраховують приймальне 
число.

Рідкі	або	м'які	дозовані	форми. Точно зважують кіль
кість рідини, витягнуту з кожного з 10 відібраних 
індивідуальних контейнерів в умовах звичайно
го застосування. Якщо необхідно, розраховують 
еквівалентний об’єм після ви значення густини. 
Розраховують вміст діючої речовини в кожному 
контейнері виходячи з маси вмісту, витягнутого з 
окремого контейнера та результатів кількісного ви
значення. Розраховують приймальне число.

Розрахунок	приймального	числа. Розраховують прий
мальне число (АV) так само, як і для методу прямо
го визначення, замінюючи значення вмісту в окре
мих дозованих одиницях на розрахунковий вміст, 
одержаний, як зазначено нижче.
х1, х2,…хn — розрахунковий вміст в окремих ви

пробовуваних дозованих одиницях,
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де
w1, w2,…wn — маси окремих випробовуваних дозо

ваних одиниць;
А — вміст діючої речовини (у відсотках від 

номінального вмісту), одержаний із 
використанням підхожого аналітич
ного методу (кількісне визначення);

 — середнє значення маси окремих оди
ниць. 

КРИТЕРІЇ

Застосовують такі критерії, якщо немає інших за
значень.

Тверді,	 м'які	 та	 рідкі	 дозовані	 форми. Вимоги ОДО 
вважаються виконаними, якщо приймальне чис
ло для перших 10 одиниць менше або дорівнює 
L1, у відсотках. Якщо приймальне число більше 
L1, у відсотках, випробуванню піддають наступні 
20 одиниць і обчислюють приймальне число. Ви
моги ОДО виконуються, якщо кінцеве приймальне 
число, розраховане із 30 одиниць, менше або до
рівнює L1, у відсотках, і жоден вміст у окремій до
зованій одиниці не є меншим за (1 – L2 × 0.01)М і 
не є більшим за (1 + L2 × 0.01)М у разі обчислення 
приймального числа методом прямого визначення 
або розрахунково-ваговим методом. Якщо немає 
інших зазначень, L1 дорівнює 15.0, а L2 дорівнює 
25.0.


