
ДЕРЖАВНА ФАРМАКОПЕЯ УКРАЇНИ 2.3 1

П
РОЕКТ

2.2.	ФІЗИЧНІ	ТА	ФІЗИКО-	
ХІМІЧНІ	МЕТОДИ

2.2.1.	ВИЗНАЧЕННЯ	ПРОЗОРОСТІ		
І	СТУПЕНЯ	ОПАЛЕСЦЕНЦІЇ	РІДИН

Опалесценція виникає внаслідок поглинання або 
розсіяння світла субмікроскопічними частинками 
або внаслідок неоднорідності оптичної густини. 
Відсутність частинок або неоднорідностей у роз-
чині призводить до його прозорості.

Рідину вважають прозорою, якщо вона витримує 
порівняння з водою Р або використовуваним роз-
чинником або її опалесценція не перевищує опа-
лесценції еталона I (див. Табл. 2.2.1.-1), при випро-
буванні за зазначених нижче умов.

Вимоги монографій встановлені в умовах візуаль-
ного методу, коли випробовувану рідину порівню-
ють із зазначеними еталонами (див. Табл. 2.2.1.-1). 
Проте інструментальні методи також можуть бути 
застосовані для визначення відповідності вимогам 
монографії. У разі використання інструменталь-
ного методу один раз встановлюють придатність 
приладу, як зазначено нижче; калібрування при-
ладу проводять за еталонами І–ІV та водою Р або 
використовуваним розчинником. 

ВІЗУАЛЬНИЙ МЕТОД

Використовують однакові пробірки з безбарвно-
го прозорого нейтрального скла з плоским дном, 
що мають внутрішній діаметр від 15 мм до 25 мм. 
Випробовувану рідину порівнюють із свіжоприго-
тованими, як зазначено нижче, еталонами. Пере-
свідчуються, що товщина шару у двох пробірках 
однакова (близько 40 мм).

Порівняння рідин проводять у розсіяному денному 
світлі через 5 хв після приготування еталона, пере-
глядаючи зразки уздовж вертикальної осі пробірок 
на чорному фоні. 

Придатність  системи. Розсіяння світла має бу-
ти таким, щоб еталон I легко відрізнявся від 
води Р, а еталон II легко відрізнявся від еталона I 
(див. Табл. 2.2.1.-1).

ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ

Інструментальна оцінка прозорості й опалесценції 
забезпечує об'єктивніше проведення випробуван-
ня, результати якого не залежать від гостроти зору 
аналітика. Числові результати є придатнішими для 
контролю якості і контролю технологічного про-
цесу, особливо при вивченні стабільності. Напри-

клад, попередні числові дані зі стабільності можуть 
бути екстрапольовані для визначення, чи буде дана 
серія препарату перевищувати межі нормування на 
момент закінчення терміну придатності ще до на-
стання цього моменту.

ТУРБІДИМЕТРІЯ ТА НЕФЕЛОМЕТРІЯ

Якщо суспензію переглядати під прямим кутом до 
напрямку падаючого світла, спостерігається опа-
лесценція, зумовлена розсіянням світла частин-
ками суспензії (ефект Тіндаля). Певна частина 
світлового променя, що входить у каламутну ріди-
ну, пропускається, інша частина поглинається, а 
частина, що залишилася, розсіюється суспендова-
ними частинками. Ефект розсіяння світла суспен-
дованими частинками може бути виміряний або 
опосередковано — реєстрацією випромінювання, 
яке пройшло (турбідимет рія), або безпосередньо 
— реєстрацією розсіяного випромінювання (нефе-
лометрія). Турбідиметрія і нефелометрія більш до-
стовірні в діапазоні низьких значень каламутності, 
в якому виконується лінійна залежність між зна-
ченнями каламутності та сигналом детектора. При 
збільшенні ступеня каламутності падаюче світло 
впливає не на всі частинки, до того ж випроміню-
вання, розсіяне або пропущене  іншими частинка-
ми, перекриває його шлях до детектора. 

Для кількісних вимірювань побудова калібруваль-
них кривих є обов'язковою. Лінійна залежність має 
базуватись не менш як на 4 рівнях концентрації. 
Використовувані еталони мають виявляти достат-
ню стабільність ступеня каламутності та бути при-
готовані в чітко визначених умовах. 

ВИМІРЮВАННЯ, ЩО БАЗУЮТЬСЯ  
НА СПІВВІДНОШЕННІ СИГНАЛІВ

Визначення опалесценції забарвлених рідин 
проводять на приладах, які мають режим вимірювання 
співвідношень сигналів, оскільки забарвлення 
спричиняє заважальний вплив, послаблюючи 
падаюче та розсіяне світло та знижуючи значення 
каламутності. Вплив є настільки значним, що 
навіть для помірно забарвлених зразків стандартні 
нефелометри не можуть бути застосовані.

У турбідиметрії або нефелометрії із режимом спів-
відношення сигналів вимірюється відношення 
прой деного світла до світла, розсіяного під ку-
том 90°. Така процедура компенсує зниження ін-
тенсивності світла, що відбувається внаслідок 
забарвлення зразка. Прилади із режимом співвід-
ношення сигналів використовують як джерело світ-
ла вольфрамову лампу із спектральною чутливістю 
близько 550 нм та колірною температурою волос-
ка розжарення 2700 К. Допускається використан-
ня інших придатних джерел світла. Для реєстрації 
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змін в розсіюванні або пропусканні світла зазвичай 
використовують кремнієві фотодіоди та фотопом-
ножувачі. Світло, розсіяне під кутом (90 ± 2.5)°, ре-
єструється основним детектором. Інші детектори 
вимірюють зворотне і пряме розсіяння (відбите 
світло) так само, як і світло, що пройшло. Резуль-
тати одержують шляхом розрахунку відношення 
значення розсіяного світла, виміряного під кутом 
90°, до суми значень прямого розсіяння і світла, що 
пройшло.

Використовують прилади, відкалібровані за стан-
дартами з відомою каламутністю та здатні авто-
матично вимірювати каламутність. Одержані без-
посередньо на приладі результати порівнюють із 
специфікованими значеннями, зазначеними в ін-
дивідуальній монографії.

Альтернативно, вплив забарвлення зразка також 
може бути усунений шляхом використання в при-
ладі як джерела світла інфрачервоного світлови-
промінюючого діода (infrared light-emitting diode, 
IR LED) з довжиною хвилі 860 нм та шириною 
спектральної смуги 60 нм.

ВИМОГИ ДО ПРИЛАДУ

Для визначення відповідності вимогам монографії 
можуть бути використані прилади, що відповіда-
ють таким параметрам та верифіковані із викорис-
танням еталонів, що описані нижче. 
— Одиниці вимірювання: NTU (нефелометричні оди-

ниці каламутності). NTU базуються на значенні 
каламутності первинного стандарту формазину. 
Також використовуються FTU (турбідиметричні 
одиниці за формазином) або FNU (нефеломе-
тричні одиниці за формазином), які еквівалентні 
NTU в діапазонах низьких значень (до 40 NTU). 
Ці одиниці використовуються в усіх трьох ін-
струментальних методах (нефелометрії, турбі-
диметрії та у вимірюваннях за співвідношенням 
сигналів).

— Діапазон  вимірювання: від 0.01 NTU до 
1100 NTU. 

— Роздільна здатність: 0.01 NTU — в діапазоні від 
0 NTU до 9.99 NTU; 0.1 NTU — в діапазоні від 
10.0 NTU до 99.9 NTU і 1 NTU — в діапазоні 
> 100 NTU. 

— Точність: ± (10 % виміряного значення 
+ 0.01 NTU) — в діапазоні від 0 NTU до 20 NTU; 
± 7.5 % — в діапазоні від 20 NTU до 1100 NTU.

— Збіжність: ± 0.05 NTU — в діапазоні від 0 NTU 
до 20 NTU; ± 2 % виміряного значення — в діа-
пазоні від 20 NTU до 1100 NTU.

Прилади з діапазоном або роздільною здатністю, 
точністю та збіжністю, що відрізняються від зазна-
чених вище, можуть бути використані за умови їх 
повної кваліфікації для передбачуваного викорис-
тання. 

КОНТРОЛЬ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ПРИЛАДУ

—  Калібрування: проводять не менш ніж за 4 етало-
нами формазину з концентраціями, які покри-
вають цільовий діапазон. Еталони, зазначені в 
даній статті, або підхожі стандартні зразки, від-
калібровані за первинними стандартними сус-
пензіями можуть бути використані.

— Стороннє світлорозсіяння: < 0.15 NTU — в діапа-
зоні від 0 NTU до 10 NTU; < 0.5 NTU — в діапа-
зоні від 10 NTU до 1100 NTU. Стороннє світло 
визначають як світло, що потрапляє до нефе-
лометричного детектора, але яке не пов'язане з 
розсіянням світла зразком. Стороннє світлороз-
сіяння завжди підвищує інтерференцію і є при-
чиною значущих помилок у діапазоні низьких 
значень каламутності. Стороннє світлорозсіян-
ня походить від таких джерел: недосконаліть та 
подряпини вимірювальних комірок, внутрішні 
відбиття оптичної системи, забруднення пилом 
оптики та камери із вимірювальною коміркою, 
електронні шуми. Конструкція приладу також 
може спричиняти стороннє світлорозсіяння. У 
вимірюваннях, які базуються на співвідношен-
ні сигналів, вплив стороннього світлорозсіяння 
стає незначущим.

Методика випробування конкретної випробовува-
ної субстанції/препарату також має бути верифі-
кована для підтвердження придатності її викорис-
тання для аналізу. При виборі приладу і методики 
слід враховувати властивості випробовуваної суб-
станції.

Вимірювання еталонів та зразків слід проводити за  
однакових температурних умов, бажано від 20 °С 
до 25 °С.

ЕТАЛОНИ

Формазин має декілька необхідних якостей, які 
дозволяють йому бути ідеальним стандартом кала-
мутності. Стандарт формазину може бути відтво-
рювано приготований з кількісно визначених ви-
хідних речовин. Фізичні характеристики роблять 
його оптимальним калібрувальним стандартом для 
визначення розсіяння світла. Формазин є поліме-
ром, що складається з ланцюгів різної довжини, 
які скручені в структури довільної конфігурації. 
Це призводить до широкого різноманіття розмірів 
і форм частинок, які визначаються, і це відповідає 
природі реальних зразків. Для приготування ста-
більних розведених стандартів каламутності можуть 
бути використані комерційно доступні стабілізова-
ні суспензії формазину після порівняння їх із стан-
дартами, приготованими, як зазначено нижче.

Усі стадії приготування описаних нижче еталонів 
проводять при температурі (25 ± 3) °С.
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Розчин	гідразину	сульфату. 1.0 г гідразину сульфату Р 
розчиняють у воді Р і доводять об'єм тим самим роз-
чинником до 100.0 мл. Розчин витримують протя-
гом 4–6 год.

Вихідна	суспензія	(суспензія	формазину). 2.5 г гексаме-
тилентетраміну Р поміщають у колбу зі скляною 
притертою пробкою місткістю 100 мл і розчиняють 
у 25.0 мл води Р. До одержаного розчину додають 
25.0 мл розчину гідразину сульфату, перемішують і 
залишають на 24 год. Суспензія стабільна протягом 
2 міс при зберіганні в скляному посуді, що не має 
дефектів поверхні. Суспензія не має прилипати до 
скла, і її необхідно ретельно збовтувати перед ви-
користанням.

Основна	 суспензія	 (стандарт	 опалесценції).	 15.0 мл 
вихідної суспензії поміщають у колбу місткістю 
1000.0 мл і доводять водою Р до позначки. Вико-
ристовують свіжоприготованою. Термін придат-
ності — 24 год.

Еталони.	Приготування еталонів проводять відпо-
відно до Табл. 2.2.1.-1. Основну суспензію і воду Р 
перемішують і струшують безпосередньо перед ви-
користанням.

Таблиця 2.2.1.-1

Еталон

I II III IV

Основна суспензія
Вода Р

5.0 мл
95.0 мл

10.0 мл
90.0 мл

30.0 мл
70.0 мл

50.0 мл
50.0 мл

Вимірювання каламутності еталонів I–IV на 
приладі із режимом вимірювання співвідношень 
сигналів показує лінійну залежність між кон-
центраціями і виміряними значеннями NTU 
(див. Табл. 2.2.1.-2). 

Таблиця 2.2.1.-2

Суспензії	формазину Значення	каламутності	(NTU)

Еталон I 3
Еталон II 6
Еталон III 18

Еталон IV 30

Основна суспензія 60

Вихідна суспензія 4000




