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2.4.20	ВИЗНАЧЕННЯ	ДОМІШОК	ЕЛЕМЕНТІВ

ВСТУП

У цій статті наведені загальні підходи щодо визна-
чення домішок елементів у лікарських засобах або 
субстанціях для фармацевтичного застосування. 
Оскільки хімічний склад розглянутих зразків та за-
значені в специфікаціях межі вмісту цільового(их) 
елемента(ів) значно різняться, неможливо описати 
всі можливі процедури підготування зразка та ме-
тоди вимірювань. Отже, будь-який метод, що за-
довольняє вимогам, зазначеним у цій статті, може 
бути застосований. 

Результати аналізу є прийнятними за умови, що 
придатність системи була показана у підхожому тес-
ті. Перед початком застосування методики аналітик 
має пересвідчитись, що метод є підхожим для зразків 
та використовуваних приладів. Це реалізують через 
проведення процедури валідації для методик, які не 
описані в окремих монографіях, або тесту на придат-
ність системи для методик, описаних у монографіях. 
Схеми прийняття рішень щодо вибору процедури 
підготування зразка та процедури вимірювання на-
дані на Рис. 2.4.20.-1 та 2.4.20.-2.

ПРОЦЕДУРИ

Оскільки рекомендованої процедури для кожного 
елемента, матриці та концентрації не існує, вибір 
процедури відповідно до Рис. 2.4.20.-1 та 2.4.20.-2, 
включаючи пробопідготовку, спосіб детектування 
та параметри приладу, є відповідальністю корис-
тувача. 

Для визначення способу підготування зразка вико-
ристовують схему на Рис. 2.4.20.-1, для визначення 
методу вимірювання — схему на Рис. 2.4.20.-2. Спо-
сіб підготування зразка має забезпечувати достатню 
його кількість, яка дозволить провести кількісне ви-
значення кожного елемента на рівні специфікованої 
межі вмісту, зазначеному в окремій монографії або 
загальній статті.

Усі підхожі способи підготування зразка та методи 
випробувань (наприклад, 2.2.22. Атомно-емісійна 
спектрометрія (АЕС; АЕS), 2.2.23. Атомно-
абсорбційна спектрометрія (ААС; ААS), 2.2.37. Рент-
генофлуоресцентна спектрометрія (РФС; XRFS), 
2.2.57. Атомно-емісійна спектрометрія з індуктивно 
зв'язаною плазмою (ІЗП-АЕС; ICP-AES), 2.2.58. Мас-
спектрометрія з індуктивно зв'язаною плазмою (ІЗП-
МС; ICP-МS), 2.4.2. Арсен, 2.4.8. Важкі метали, 
2.4.9. Залізо, 2.4.10. Свинець у цукрах, 2.4.15. Нікель 
у поліолах, 2.4.31. Нікель у гідрогенізованих рослин-
них оліях) можуть бути застосовані для визначення 
домішок елементів за умови, що перед початком 
застосування методика була верифікована шляхом 

проведення тесту на придатність системи або проце-
дури валідації відповідно до положень цієї статті.

Якщо спосіб підготування зразка та/або метод ви-
мірювання не описані в окремій монографії, спосіб 
підготування зразка та/або метод вимірювання ма-
ють бути розроблені та валідовані (див. Рис. 2.4.20.-1 
та 2.4.20.-2).

ПІДГОТУВАННЯ ЗРАЗКА

Підготування зразка є критичним для успішного 
елементного аналізу. Результати багатьох методів, 
що не використовують пряме вимірювання, значно 
залежать від способу подачі зразка. 

У разі використання системи атомізації, найбільш 
поширеним способом введення зразка у систему 
атомізації є розпилення розчину. В такому разі твер-
ді зразки мають бути розчинені перед введенням у 
систему атомізації. Зразки можуть бути розчинені 
в будь-якому підхожому розчиннику. Наполегливо 
рекомендується використовувати розчини у воді або 
розведеній азотній кислоті, оскільки ці розчинники 
дають мінімальні перешкоди порівняно з іншими. 
Для розчинення зразків можуть бути використані 
хлористоводнева кислота, фтористоводнева кис-
лота, хлорна кислота, сірчана кислота та водню пе-
роксид у різних концентраціях. В'язкість сірчаної 
кислоти більша ніж у інших кислот, і це слід вра-
ховувати, оскільки це може впливати на загальну 
текучість розчину.

Перелік можливих розчинників також включає (та 
не обмеженийцим) розведені основи, чисті або роз-
ведені органічні розчинники, комбінації кислот та 
основ та комбінації органічних розчинників.

Використовувані кислоти, основи та перекис вод-
ню мають бути високого ступеня чистоти, особливо 
при застосуванні методу ІЗП-МС. Для приготування 
водних розчинів слід використовувати воду дисти-
льовану деіонізовану Р. Якщо в ході аналізу викорис-
товують розріджувачі, вони мають бути перевірені 
на відсутність заважального впливу. Враховуючи той 
факт, що одержати органічні розчинники, вільні від 
домішок елементів, достатньо складно, слід вико-
ристовувати розчинники найвищого можливого сту-
пеня чистоти щодо домішок елементів. При засто-
суванні методів ІЗП, у яких зразки вводять у плазму 
шляхом розпилення розчину, важливо розглянути 
можливі ефекти матриці та перешкоди, які можуть 
бути пов'язані із розчинником. Використання підхо-
жого внутрішнього стандарту та/або співставлення 
еталона матриці зі зразками має бути застосовано у 
аналізі методами ІЗП-АЕС та ІЗП-МС у разі неза-
довільних точності та прецизійності. У всякому разі 
при виборі підхожого внутрішнього стандарту слід 
враховувати властивості цільового(их) елемента(ів), 
енергію іонізації, довжину хвилі або масу та власти-
вості матриці зразка. 
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Рисунок 2.4.20.-1. Схема прийняття рішень при визначенні домішок елементів: підготування зразка
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Рисунок 2.4.20.-2. Схема прийняття рішень при визначенні домішок елементів: вимірювання

Якщо встановлено, що зразок нерозчинний у жод-
ному з підхожих розчинників, різні способи роз-
кладу або спалювання можуть бути застосовані. Се-
ред таких: розклад на електроплитці, спалювання, 
розклад за допомогою НВЧ-випромінювання, які 
здійснюють у відкритих або закритих посудинах. 

Рішення щодо використовуваного способу розкладу 
залежить від властивостей зразка, що розкладається, 
а також від цільового(их) елемента(ів) та діапазону 
концентрацій кількісно визначуваних елементів. 
Використання відкритих посудин при визначенні 
летких елементів не рекомендується. Придатність 
методики розкладу як для відкритих, так і для закри-
тих посудин має бути підтверджена у випробуваннях 
на ступінь витягу з метою перевірки відповідності 

критеріїв прийнятності щодо можливих втрат летких 
елементів під час підготовки зразка. Цикл розкладу є 
прийнятним, якщо одержаний розчин прозорий. 

При проведенні елементного аналізу важливо об-
міркувати тип аналітичного лабораторного облад-
нання, матеріал його конструкції, спосіб поперед-
ньої обробки та очистки. Матеріал конструкції має 
бути інертним та, залежно від передбачуваного ви-
користання, стійким до їдких лугів, кислот та/або 
органічних розчинників. Деякі види випробувань 
потребують обачності, щоб запобігти адсорбції до-
мішок елементів поверхнею посудини, особливо у 
разі ультраслідового аналізу. Забруднення розчи-
нів зразка домішками елементів та іонів, присутніх 
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у контейнері, також може призвести до неточних 
результатів.

Використання скляного мірного посуду, який не 
відповідає вимогам до класу А відповідного між-
народного стандарту Міжнародної організації зі 
стандартизації (ISO), є прийнятним за умови, що 
валідація або тест на придатність системи, в ході 
яких використовували даний скляний посуд, екс-
периментально доводять, що методика придатна для 
передбаченого використання.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: у разі використання посудин для 
розкладу в умовах високого тиску та мікрохвильового 
лабораторного обладнання слід дотримуватись правил 
техніки безпеки та інструкцій з експлуатації, наданих 
виробником. 

ВИМІРЮВАННЯ

Методика. Вибір методу випробування зале-
жить переважно від матриці зразка, властивостей 
цільового(их) елемента(ів) та меж вмісту, зазначе-
них у специфікації. Режим експлуатації приладу та 
довжину хвилі обирають відповідно до інструкцій 
виробника приладу.

Придатність	системи. Тест на придатність системи 
проводять у день випробування з метою перевірки 
правильності підготування зразка та прийнятності 
вимірювальної системи.

Критерій прийнятності для приготування розчину 
зразка: одержаний розчин має бути прозорим.

Критерій прийнятності для вимірювальної системи: 
виміряна концентрація еталонного розчину елемен-
та, яка лежить у межах діапазону кривої калібру-
вання, не має відхилятися від фактичної більш ніж 
на 20 %.

Розрахунки. Беруть у розрахунок значення холостого 
досліду із реактивами. Після вимірювань розрахову-
ють концентрацію даного елемента у зразку за до-
помогою програмного забезпечення приладу вихо-
дячи із концентрації елемента у випробовуваному 
розчині. Якщо програмне забезпечення для розра-
хунків відсутнє або загальна стаття на застосований 
метод випробування не описує спосіб розрахунків, 
концентрація даного елемента у зразку може бути 
розрахована виходячи із концентрації елемента у 
розчині за формулою:

 
де С = концентрація елемента у випробовуваному 

зразку, у мікрограмах на грам;
А = концентрація елемента у розчині зразка за 

показаннями приладу, у мікрограмах на 
мілілітр;

m = маса наважки зразка, використана для 
приготування вихідного розчину зразка, 
у грамах;

V1 = об'єм вихідного розчину зразка, у мілілі-
трах;

V2 = об'єм розведення, у мілілітрах;
V3 = об'єм вихідного розчину зразка, викорис-

таний для розведення, у мілілітрах.

ВАЛІДАЦІЙНІ ВИМОГИ

Деякі валідаційні вимоги, зазначені нижче, можуть 
відрізнятися від вимог, наданих у загальних статтях 
Фармакопеї (наприклад, 2.2.22 (АЕС), 2.2.23 (ААС), 
2.2.57 (ІЗП-АЕС), 2.2.58 (ІЗП-МС).

Перед початком використання обраної процедури 
аналітик має пересвідчитись, що спосіб підготу-
вання зразка та метод вимірювання є підхожими 
для цільового(их) елемента(ів), матриці зразка та 
використовуваного приладу. Це реалізують через 
проведення процедури валідації перед першим ви-
користанням методики та через проведення тесту 
на придатність системи в день аналізу.

Валідація випробувань на граничний вміст домішок 
елементів має включати перевірку специфічності та 
межі виявлення.

У цьому розділі надані валідаційні характеристики 
і вимоги для кількісних випробувань. Необхідно 
експериментально довести, що обрана процедура 
відповідає валідаційним вимогам та вимогам відпо-
відного тесту на придатність системи, для цього про-
водять випробування методом добавок. Підхожий 
стандартний матеріал додають до випробовуваного, 
добавку додають до початку етапів пробопідготовки. 
Наприклад, якщо випробовуваний матеріал підда-
ють розкладу, стандартний матеріал має бути до-
даний до початку процесу розкладу.

СПЕЦИФІЧНІСТЬ

Специфічність — здатність гарантувати, що ана-
літична методика (підготування зразка та вимірю-
вання) дозволяють надійно визначати цільовий(і) 
елемент(и) у присутності інших компонентів (на-
приклад, газ-носій, домішки, матриця), які очіку-
вано можуть бути присутні.

Критерій прийнятності: методика має однозначно 
оцінювати домішку кожного елемента, що визнача-
ється за методикою, у присутності інших компонен-
тів, які очікувано можуть бути присутні, включаючи 
домішки інших елементів, компоненти матриці та 
інші джерела перешкод; специфічність доводять 
шляхом підтвердження вимог до точності визна-
чення елемента(ів). 
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ДІАПАЗОН ЗАСТОСУВАННЯ

Критерій прийнятності: діапазон застосування до-
водять шляхом підтвердження вимог до ступеня 
витягу.

ТОЧНІСТЬ

Перевіряють точність, використовуючи сертифіко-
ваний стандартний матеріал, або проводять випро-
бування на ступінь витягу.

Ступінь витягу має бути показаний на зразку ви-
пробовуваної субстанції, до якого додана відома 
кількість стандартного матеріалу цільового елемента 
(три рівні концентрації у діапазоні (50–150) % від 
зазначеної у специфікації межі вмісту, навіть якщо 
вихідна концентрація стандартного матеріалу зна-
ходиться на специфікованому рівні). Випробування 
проводять по три рази на кожному рівні концен-
трації.

Критерій прийнятності: середній ступінь витягу, 
розрахований із трьох повторних випробувань, має 
бути в межах від 70 % до 150 % на кожному рівні 
концентрації.

ЗБІЖНІСТЬ

Випробовувані зразки: або 6 окремих зразків випро-
бовуваної субстанції, до яких додають підхожий 
стандартний матеріал на рівні концентрації, що за-
значена в специфікації, або зразки на трьох рівнях 
концентрації, які готують у трьох повторностях.

Критерій прийнятності: відносне стандартне відхи-
лення має бути не більше 20 %, для обох випадків.

ВНУТРІШНЬОЛАБОРАТОРНА ПРЕЦИЗІЙНІСТЬ

Вплив випадкових ефектів (внутрішньолабораторні 
варіації) на аналітичну прецизійність методики має 
бути встановлений. Можливі випробування для ви-
значення внутрішньолабораторної прецизійності 
включають: проведення випробувань у різні дні, або 
на різних приладах, або різними аналітиками. Для 
підтвердження внутрішньолабораторної прецизій-
ності достатньо лише одного з трьох випробувань.

Критерій прийнятності: відносне стандартне від-
хилення має бути не більше 25 %.

МЕЖА КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ

Використовують результати, одержані під час вив-
чення точності. Визначають найменшу концентра-
цію, яка відповідає критерію прийнятності.

Критерій прийнятності: межа кількісного визначен-
ня має бути нижче зазначеної у специфікації межі 
вмісту.

МЕЖА ВИЯВЛЕННЯ (ЗАСТОСОВУЮТЬ ТІЛЬКИ 
ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ НА ГРАНИЧНИЙ ВМІСТ)

Визначають найменшу концентрацію, яка дає сиг-
нал, що чітко відрізняється від сигналу холостого 
розчину.

Критерій прийнятності: межа виявлення має бути 
не більше 0.5 від зазначеної у специфікації межі 
вмісту.


