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ГЕПАРИН КАЛЬЦІЮ

Heparinum calcicum

HEPARIN CALCIUM

Субстанція містить кальцієву сіль сульфатованих 
глікозаміногліканів, наявну у тканинах ссавців. 
Субстанцію одержують із слизової оболонки ки-
шечника свиней. У разі повного гідролізу суб-
станція вивільнює D-глюкозамін, D-глюкуронову 
кислоту, L-ідуронову кислоту, оцтову кислоту та сір-
чану кислоту. Субстанція має здатність затримувати 
згортання крові шляхом підсилення інгібування 
антитромбіном тромбіну та фактору Ха.

Активність: не менше 180 МО/мг (у перерахунку 
на суху речовину), визначають (встановлюють) за 
допомогою кількісного визначення антифактор IIa 
активності гепарину, як зазначено у випробуванні 
«Кількісне визначення».

ВИРОБНИЦТВО

Тварини, від яких одержують гепарин кальцію, 
мають витримувати вимоги щодо здоров'я тварин, 
яких використовують для споживання людиною. 
Усі стадії виробництва та вихідна сировина регу-
люються відповідною системою управління якістю. 
Ідентичність вихідних видів і відсутність сировини 
інших видів встановлюється відповідними випро-
буваннями у процесі виробництва.

Спосіб виробництва має звести до мінімуму або 
виключити вміст речовин, що знижують кров'яний 
тиск.

ВЛАСТИВОСТІ

Опис. Порошок білого або майже білого кольору. 
Гігроскопічний.

Розчинність. Легко розчинний у воді Р.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Має відповідати вимогам, зазначеним у випро-
буванні «Кількісне визначення».

В. Проводять кількісні визначення антифактор Ха 
активність гепарину (2.7.5). Як зазначено у випро-
буванні «Кількісне визначення», відношення анти-
фактор Ха активності до антифактор IIa активності 
має знаходитись в діапазоні від 0.9 до 1.1.

С. Спектрометрія ядерного магнітного резонансу 
(2.2.33).

Випробовуваний зразок. 20 мг субстанції розчиняють 
у 0.7 мл розчину 20 мкг/мл дейтерованого натрію 
триметилсилілпропіонату Р у дейтерію оксиді Р.

Зразок порівняння. 20 мг ФСЗ гепарину кальцію для 
ідентифікації методом ЯМР розчиняють у 0.7 мл роз-
чину 20 мкг/мл дейтерованого натрію триметилси-
лілпропіонату Р у дейтерію оксиді Р.

Прилад: спектрометр, що працює за частоти не мен-
ше 300 МГц для протонів.

Реєстрація 1Н-ЯМР спектра:
— кількість сканів: не менше 16; регулюють, доки 

відношення сигнал/шум для сигналу гепарину ме-
тилу за 2.04 ppm становитиме не менше 1000:1;

— температура: близько 25 °С; спектри випробо-
вуваного зразка та зразка порівняння мають бути 
отримані за однакової температури;

— час реєстрації: не менше 2 с;
— час повтору (час реєстрації плюс час релаксації): 

не менше 4 с;
— спектральна ширина: (10-12) ppm, центр за близько 

4.5 ppm;
— амплітуда імпульсу: від 30° до 90°.

Обробка даних:
— параметр лінійної ширини сигналу: 0.3 Гц;
— Фур'є-перетворення;
— стандартний сигнал триметилсилілпропіонату за 

0.00 ppm.

Результати:
— великі сигнали гепарину кальцію мають бути на-

явними за: 2.05 ppm, 3.29 ppm (дублет), 4.37 ppm, 
5.35 ppm і 5.43 ppm, усі із точністю ± 0.03 ppm;

— 1Н-ЯМР спектри, одержані для випробовуваного 
зразка та для ФСЗ гепарину кальцію для ідентифіка-
ції методом ЯМР, мають бути якісно співставними 
після нормалізації 2 спектрів для одержання їх од-
накової інтенсивності; може спостерігатися дерма-
тану сульфат із метиловим сигналом за (2.08±0.02) 
ppm; не мають ідентифікуватися сигнали більше 4 
% висоти сигналу гепарину за 5.43 ppm у діапазоні 
(0.10-2.00) ppm, (2.10-3.10) ppm і (5.70-8.00) ppm; 
можуть бути наявними сигнали розчинника або 
технологічних домішок, вони мають бути іденти-
фікованими, щоб братися до уваги.

D. Рідинна хроматографія (2.2.29) як описано 
у випробуванні на супровідні домішки, із такими 
змінами.

Інжекції: випробовуваний розчин (а) та розчин по-
рівняння (с).

Відносні утримування до гепарину (час утримування 
гепарину близько 26 хв): дерматану сульфату та хон-
дроїтину сульфату – близько 0.9; надлишково суль-
фатованого хондроїтину сульфату – близько 1.3.

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння (с):
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— відношення пік/западина: не менше 1.3, де Нр — ви-
сота піка дерматану сульфату + хондроїтину суль-
фату над базовою лінією; Нv – висота над базовою 
лінією найнижчої точки хроматограми між піком 
дерматану сульфату + хондроїтину сульфату та 
піком гепарину.

Результати: на хроматограмі випробовуваного роз-
чину (а) основний пік повинен мати такий самий 
час утримування та форму, що і основний пік на 
хроматограмі розчину порівняння (с).

E. Субстанція дає реакції на кальцій (2.3.1).

ВИПРОБУВАННЯ

Прозорість розчину (2.2.1). Кількість субстанції, екві-
валентну 50000 МО, розчиняють у воді Р і доводять 
об'єм розчину тим самим розчинником до 10 мл. 
Одержаний розчин має бути прозорим.

Кольоровість розчину (2.2.2, метод ІІ). Забарвлення 
розчину, приготованого для випробування «Прозо-
рість розчину», має бути не інтенсивнішим за ета-
лон 5 шкали найбільш підхожого кольору.

рН (2.2.3). Від 5.5 до 8.0.

0.1 г субстанції розчиняють у воді, вільній від вуглецю 
діоксиду, Р і доводять об'єм розчину тим самим роз-
чинником до 10 мл.

Нуклеотидні домішки. 40 мг субстанції розчиняють у 
10 мл води Р. Оптична густина (2.2.25) одержаного 
розчину, виміряна за довжини хвилі 260 нм, має бути 
не більше 0.15.

Білок. Не більше 0.5 %, у перерахунку на суху речо-
вину.

Розчин А. Змішують 2 об'єми розчину 10 г/л натрію 
гідроксиду Р і 2 об'єми розчину 50 г/л натрію карбо-
нату Р і доводять водою Р до 5 об'ємів.

Розчин В. Змішують 2 об'єми розчину 12.5 г/л міді (ІІ) 
сульфату Р і 2 об'єми розчину 29.8 г/л натрію тар-
трату Р і доводять водою Р до 5 об'ємів.

Розчин С. Суміш розчин В - розчин А (1:50).

Розчин D. Фосфорномолібденово-вольфрамовий 
реактив розводять у воді Р. Із підхожих розведень 
одержують розчини із рН (10.25±0.25) після дода-
вання розчинів С і D до випробовуваного розчину 
та розчинів порівняння.

Випробовуваний розчин. Субстанцію розводять во-
дою Р до концентрації 5 мг/мл.

Розчини порівняння. Альбумін бичачий Р1 розводять 
водою Р до концентрації 100 мг/мл. Готують роз-
ведення одержаного розчину у воді Р як описано у 
статті 2.5.33, метод 2.

Холостий розчин. Вода Р.

Методика. До 1 мл кожного розчину порівняння, ви-
пробовуваного розчину та холостого розчину дода-
ють 5 мл розчину С, витримують протягом 10 хв, до-
дають 0.5 мл розчину D, перемішують, витримують 
за кімнатної температури протягом 30 хв і фільтру-
ють крізь мембранний фільтр (номінальний розмір 
пор 0.45 мкм). Вимірюють оптичну густину (2.2.25) 
одержаних розчинів за довжини хвилі 750 нм, ви-
користовуючи розчин, приготований із холостого 
розчину, як компенсаційну рідину.

Розрахунки. Як описано у статті 2.5.33, метод 2.

Супровідні домішки. Рідинна хроматографія (2.2.29).

Розчини порівняння стабільні за кімнатної темпера-
тури протягом 24 год.

Випробовуваний розчин (а). Близько 50 мг (точна на-
важка) субстанції розчиняють у 5.0 мл води для хро-
матографії Р і перемішують на вихровій мішалці до 
повного розчинення.

Випробовуваний розчин (b). Близько 0.1 г (точна на-
важка) субстанції розчиняють в 1.0 мл води для хро-
матографії Р і перемішують на вихровій мішалці 
до повного розчинення. 500 мкл одержаного роз-
чину змішують із 250 мкл 1 М розчину хлористо-
водневої кислоти Р, потім додають 50 мкл розчину 
250 мг/мл натрію нітриту Р, обережно перемішують 
і витримують за кімнатної температури протягом 
40 хв перед додаванням 200 мкл 1 М розчину натрію 
гідроксиду для припинення реакції.

Розчин порівняння (а). 250 мг ФСЗ гепарину для фізико-
хімічних методів аналізу розчиняють у воді для хро-
матографії Р, доводять об'єм розчину тим самим 
розчинником до 2.0 мл і перемішують на вихровій 
мішалці до повного розчинення.

Розчин порівняння (b). До 300 мкл ФСЗ дерматану 
сульфату та надлишково сульфатованого хондроїтину 
сульфату додають 1200 мкл розчину порівняння (а) 
і перемішують на вихровій мішалці до повного роз-
чинення.

Розчин порівняння (с). До 900 мкл води для хромато-
графії Р додають 100 мкл розчину порівняння (b) і 
перемішують на вихровій мішалці до повного роз-
чинення.

Розчин порівняння (d). До 100 мкл води для хромато-
графії Р додають 400 мкл розчину порівняння (а), 
перемішують на вихровій мішалці до повного роз-
чинення, додають 250 мкл 1 М розчину хлористо-
водневої кислоти Р, потім додають 50 мкл розчину 
250 мг/мл натрію нітриту Р, обережно перемішують 
і витримують за кімнатної температури протягом 
40 хв перед додаванням 200 мкл 1 М розчину натрію 
гідроксиду для припинення реакції.

Розчин порівняння (е). До 500 мкл розчину порівнян-
ня (b) додають 250 мкл 1 М розчину хлористоводневої 
кислоти Р, потім додають 50 мкл розчину 250 г/мл 
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натрію нітриту Р, обережно перемішують і витриму-
ють за кімнатної температури протягом 40 хв перед 
додаванням 200 мкл 1 М розчину натрію гідроксиду 
для припинення реакції.

Передколонка:
— розмір: 0.05 м × 2 мм;
— нерухома фаза: аніонообмінна смола Р (13 мкм).

Колонка:
— розмір: 0.25 м × 2 мм;
— нерухома фаза: аніонообмінна смола Р (9 мкм);
—температура: 40 °С.

Рухома фаза:
— рухома фаза А: 0.40 г натрію дигідрофосфату Р роз-

чиняють в 1 л води для хроматографії Р і доводять 
рН до 3.0 фосфорною кислотою розведеною Р;

— рухома фаза В: 0.40 г натрію дигідрофосфату Р 
розчиняють в 1 л води для хроматографії Р, до-
дають 140 г натрію перхлорату Р, доводять рН до 
3.0 фосфорною кислотою розведеною Р; фільтрують 
і дегазують;

Час  
(хв)

Рухома фаза А
(% об/об)

Рухома фаза В
(% об/об)

0 - 10 75 25
10 - 35 75 → 0 25 → 100
35 - 40 0 100

Швидкість рухомої фази: 0.22 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 202 нм.

Урівноваження колонки: не менше 15 хв.

Інжекції: 20 мкл. Вводять випробовуваний розчин (b) 
і розчини порівняння (d) і (е).

Відносні утримування до гепарину (час утримування 
гепарину близько 26 хв): дерматану сульфату та хон-
дроїтину сульфату – близько 0.9; надлишково суль-
фатованого хондроїтину сульфату – близько 1.3.

Придатність хроматографічної системи:
— на хроматограмі розчину порівняння (d) не мають 

виявлятися піки із часом утримування гепарину;
— ступінь розділення: не менше 3.0 між піками дер-

матану сульфату + хондроїтину сульфату та над-
лишково сульфатованого хандроїтину сульфату 
на хроматограмі розчину порівняння (е).

Нормування:
— сума дерматану сульфату та хондроїтину сульфа-

ту: площа піка, відповідного дерматану сульфа-
ту та хондроїтину сульфату не має перевищувати 
площі піка на хроматограмі розчину порівняння 
(е) (2.0 %);

— будь-яка інша домішка: не має бути піка з площею 
більше 0.01 площі піка, відповідного дерматану 
сульфату та хондроїтину сульфату на хроматограмі 
розчину порівняння (е) (який відповідає межі, що 
не враховується, 0.02 %).

Азот (2.5.9). Від 1.5 % до 2.5 %, у перерахунку на суху 
речовину. Визначення проводять із 0.100 г субстан-
ції.

Кальцій. Від 9.5 % до 11.5 %, у перерахунку на суху 
речовину.

Визначення проводять із 0.200 г субстанції методом 
комплексометричного титрування (2.5.11).



Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 8.0 %. 
1.000 г субстанції сушать за температури 60 °С над 
фосфору(V) оксидом Р і тиску не більше 670 Па про-
тягом 3 год.

Бактеріальні ендотоксини (2.6.14). Менше 0.01 МО/МО 
гепарину, якщо субстанція призначена для виробни-
цтва препаратів для парентерального застосування 
без подальшої процедури видалення бактеріальних 
ендотоксинів. Для повної відповідності валідацій-
ним критеріям може бути необхідним додавання 
двовалентних катіонів.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Кількісне визначення антифактор IIa активність 
гепарину проводять як описано у статті (2.7.5).

Встановлена активність має бути не менше 90 % і не 
більше 111 % заявленої активності. Довірчий інтер-
вал (Р = 0.95) встановленої активності має бути не 
менше 80 % і не більше 125 % заявленої активнос-
ті.

ЗБЕРІГАННЯ

У повітронепроникному контейнері. Якщо субстан-
ція стерильна, її зберігають у стерильному, повітро-
непроникному контейнері із контролем першого 
розкриття.

МАРКУВАННЯ

На етикетці зазначають кількість МО/мг.
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ГЕПАРИН НАТРІЮ

Heparinum natricum

HEPARIN SODIUM

Субстанція містить кальцієву сіль сульфатованих 
глікозаміногліканів, наявну у тканинах ссавців. 
Субстанцію одержують із слизової оболонки ки-
шечника свиней. У разі повного гідролізу суб-
станція вивільнює D-глюкозамін, D-глюкуронову 
кислоту, L-ідуронову кислоту, оцтову кислоту та сір-
чану кислоту. Субстанція має здатність затримувати 
згортання крові шляхом підсилення інгібування 
антитромбіном тромбіну та фактору Ха.

Активність: не менше 180 МО/мг (у перерахунку 
на суху речовину), визначають (встановлюють) за 
допомогою кількісного визначення антифактор IIa 
активності гепарину, як зазначено у випробуванні 
«Кількісне визначення».

ВИРОБНИЦТВО

Тварини, від яких одержують гепарин натрію, мають 
витримувати вимоги щодо здоров'я тварин, яких ви-
користовують для споживання людиною. Усі стадії 
виробництва та вихідна сировина регулюються від-
повідною системою управління якістю. Ідентичність 
вихідних видів і відсутність сировини інших видів 
встановлюється відповідними випробуваннями у 
процесі виробництва.

Спосіб виробництва має звести до мінімуму або 
виключити вміст речовин, що знижують кров'яний 
тиск.

ВЛАСТИВОСТІ

Опис. Порошок білого або майже білого кольору. 
Гігроскопічний.

Розчинність. Легко розчинний у воді Р.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Має відповідати вимогам, зазначеним у випро-
буванні «Кількісне визначення».

В. Проводять кількісні визначення антифактор Ха 
активність гепарину (2.7.5). Як зазначено у випро-
буванні «Кількісне визначення», відношення анти-
фактор Ха активності до антифактор IIa активності 
має знаходитись в діапазоні від 0.9 до 1.1.

С. Спектрометрія ядерного магнітного резонансу 
(2.2.33).

Розчин А. Розчин у дейтерію оксиді Р, що містить 
20 мкг/мл дейтерованого натрію триметилсиліл-
пропіонату Р, та, якщо інтенсивність сигналу за 
5.22 ppm менше 80 % сигналу за 5.44 ppm, 12 мкг/мл 
натрію едетату Р.

Випробовуваний зразок. 20 мг субстанції розчиняють 
у 0.7 мл розчину А.

Зразок порівняння. 20 мг ФСЗ гепарину натрію для 
ідентифікації методом ЯМР розчиняють у 0.7 мл 
розчину А.

Розчини натрію едетату та дейтерованого натрію 
триметилсилілпропіонату мають зберігатися у фла-
конах із поліетилену високої щільності без добавок.

Прилад: спектрометр, що працює за частоти не мен-
ше 300 МГц для протонів.

Реєстрація 1Н-ЯМР спектра:
— кількість сканів: не менше 16; регулюють, доки 

відношення сигнал/шум для сигналу гепарину ме-
тилу за 2.04 ppm становитиме не менше 1000:1;

— температура: близько 25 °С; спектри випробо-
вуваного зразка та зразка порівняння мають бути 
отримані за однакової температури;

— час реєстрації: не менше 2 с;
— час повтору (час реєстрації плюс час релаксації): 

не менше 4 с;
— спектральна ширина: (10-12) ppm, центр за близько 

4.5 ppm;
— амплітуда імпульсу: від 30° до 90°.

Обробка даних:
— параметр лінійної ширини сигналу: 0.3 Гц;
— Фур'є-перетворення;
— стандартний сигнал триметилсилілпропіонату за 

0.00 ppm.

Результати:
— великі сигнали гепарину натрію мають бути на-

явними за: 2.04 ppm, 3.27 ppm (дублет), 4.34 ppm, 
5.22 ppm і 5.42 ppm, усі із точністю ± 0.03 ppm;

— 1Н-ЯМР спектри, одержані для випробовуваного 
зразка та для ФСЗ гепарину натрію для ідентифіка-
ції методом ЯМР, мають бути якісно співставними 
після нормалізації 2 спектрів для одержання їх од-
накової інтенсивності; може спостерігатися дерма-
тану сульфат із метиловим сигналом за (2.08±0.02) 
ppm; не мають ідентифікуватися сигнали більше 4 
% висоти сигналу гепарину за 5.42 ppm у діапазоні 
(0.10-2.00) ppm, (2.10-3.10) ppm і (5.70-8.00) ppm; 
можуть бути наявними сигнали розчинника або 
технологічних домішок, вони мають бути іденти-
фікованими, щоб братися до уваги; інтенсивність 
деяких сигналів на ділянках спектра гепарину мо-
же бути різною: ділянки із різною інтенсивністю 
сигналів спостерігаються у діапазоні від 3.35 ppm 
до 4.55 ppm, але кількість ліній та їх зсуви не змі-
нюються.

D. Рідинна хроматографія (2.2.29), як описано 
у випробуванні на супровідні домішки, із такими 
змінами.
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Інжекції: вводять випробовуваний розчин (а) та роз-
чин порівняння (с).

Відносні утримування до гепарину (час утримування 
гепарину близько 26 хв): дерматану сульфату та хон-
дроїтину сульфату — близько 0.9; надлишково суль-
фатованого хондроїтину сульфату – близько 1.3.

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння (с):
— відношення пік/западина: не менше 1.3, де Нр

 – ви-
сота піка дерматану сульфату + хондроїтину суль-
фату над базовою лінією; Нv — висота над базовою 
лінією найнижчої точки хроматограми між піком 
дерматану сульфату + хондроїтину сульфату та 
піком гепарину.

Результати: на хроматограмі випробовуваного роз-
чину (а) основний пік повинен мати такий самий 
час утримування та форму, що і основний пік на 
хроматограмі розчину порівняння (с).

E. Субстанція має відповідати вимогам щодо вміс-
ту натрію як зазначено в розділі «Випробування».

ВИПРОБУВАННЯ

Прозорість розчину (2.2.1). Кількість субстанції, екві-
валентну 50000 МО, розчиняють у воді Р і доводять 
об'єм розчину тим самим розчинником до 10 мл. 
Одержаний розчин має бути прозорим.

Кольоровість розчину (2.2.2, метод ІІ). Забарвлення 
розчину, приготованого для випробування «Прозо-
рість розчину», має бути не інтенсивнішим за ета-
лон 5 шкали найбільш підхожого кольору.

рН (2.2.3). Від 5.5 до 8.0.

0.1 г субстанції розчиняють у воді, вільній від вуглецю 
діоксиду, Р і доводять об'єм розчину тим самим роз-
чинником до 10 мл.

Нуклеотидні домішки. 40 мг субстанції розчиняють у 
10 мл води Р. Оптична густина (2.2.25) одержаного 
розчину, виміряна за довжини хвилі 260 нм, має бути 
не більше 0.15.

Білок. Не більше 0.5 %, у перерахунку на суху речо-
вину.

Розчин А. Змішують 2 об'єми розчину 10 г/л натрію 
гідроксиду Р і 2 об'єми розчину 50 г/л натрію карбо-
нату Р і доводять водою Р до 5 об'ємів.

Розчин В. Змішують 2 об'єми розчину 12.5 г/л міді (ІІ) 
сульфату Р і 2 об'єми розчину 29.8 г/л натрію тар-
трату Р і доводять водою Р до 5 об'ємів.

Розчин С. Суміш розчин В - розчин А (1:50).

Розчин D. Фосфорномолібденово-вольфрамовий 
реактив розводять у воді Р. Із підхожих розведень 
одержують розчини із рН (10.25±0.25) після дода-

вання розчинів С і D до випробовуваного розчину 
та розчинів порівняння.

Випробовуваний розчин. Субстанцію розводять во-
дою Р до концентрації 5 мг/мл.

Розчини порівняння. Альбумін бичачий Р1 розводять 
водою Р до концентрації 100 мг/мл. Готують роз-
ведення одержаного розчину у воді Р як описано у 
статті 2.5.33, метод 2.

Холостий розчин. Вода Р.

Методика. До 1 мл кожного розчину порівняння, 
випробовуваного розчину та холостого розчину до-
дають 5 мл розчину С, витримують протягом 10 хв, 
додають 0.5 мл розчину D, перемішують і витриму-
ють за кімнатної температури протягом 30 хв. Вимі-
рюють оптичну густину (2.2.25) одержаних розчинів 
за довжини хвилі 750 нм, використовуючи розчин, 
приготований із холостого розчину як компенса-
ційну рідину.

Розрахунки. Як описано у статті 2.5.33, метод 2.

Супровідні домішки. Рідинна хроматографія (2.2.29).

Розчини порівняння стабільні за кімнатної темпера-
тури протягом 24 год.

Випробовуваний розчин (а). Близько 50 мг (точна на-
важка) субстанції розчиняють у 5.0 мл води для хро-
матографії Р і перемішують на вихровій мішалці до 
повного розчинення.

Випробовуваний розчин (b). Близько 0.1 г (точна на-
важка) субстанції розчиняють в 1.0 мл води для хро-
матографії Р і перемішують на вихровій мішалці 
до повного розчинення. 500 мкл одержаного роз-
чину змішують із 250 мкл 1 М розчину хлористо-
водневої кислоти Р, потім додають 50 мкл розчину 
250 мг/мл натрію нітриту Р, обережно перемішують 
і витримують за кімнатної температури протягом 
40 хв перед додаванням 200 мкл 1 М розчину натрію 
гідроксиду для припинення реакції.

Розчин порівняння (а). 250 мг ФСЗ гепарину для фізико-
хімічних методів аналізу розчиняють у воді для хро-
матографії Р, доводять об'єм розчину тим самим 
розчинником до 2.0 мл і перемішують на вихровій 
мішалці до повного розчинення.

Розчин порівняння (b). До 300 мкл ФСЗ дерматану 
сульфату та надлишково сульфатованого хондроїтину 
сульфату додають 1200 мкл розчину порівняння (а) 
та перемішують на вихровій мішалці до повного роз-
чинення.

Розчин порівняння (с). До 900 мкл води для хромато-
графії Р додають 100 мкл розчину порівняння (b) і 
перемішують на вихровій мішалці до повного роз-
чинення.

Розчин порівняння (d). До 100 мкл води для хромато-
графії Р додають 400 мкл розчину порівняння (а), 
перемішують на вихровій мішалці до повного роз-
чинення, додають 250 мкл 1 М розчину хлористо-
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водневої кислоти Р, потім додають 50 мкл розчину 
250 мг/мл натрію нітриту Р, обережно перемішують 
і витримують за кімнатної температури протягом 
40 хв перед додаванням 200 мкл 1 М розчину натрію 
гідроксиду для припинення реакції.

Розчин порівняння (е). До 500 мкл розчину порівнян-
ня (b) додають 250 мкл 1 М розчину хлористоводневої 
кислоти Р, потім додають 50 мкл розчину 250 мг/мл 
натрію нітриту Р, обережно перемішують і витриму-
ють за кімнатної температури протягом 40 хв перед 
додаванням 200 мкл 1 М розчину натрію гідроксиду 
для припинення реакції.

Передколонка:
— розмір: 0.05 м × 2 мм;
— нерухома фаза: аніонообмінна смола Р (13 мкм).

Колонка:
— розмір: 0.25 м × 2 мм;
— нерухома фаза: аніонообмінна смола Р (9 мкм);
— температура: 40 °С.

Рухома фаза:
— рухома фаза А: 0.40 г натрію дигідрофосфату Р роз-

чиняють в 1 л води для хроматографії Р і доводять 
рН до 3.0 фосфорною кислотою розведеною Р;

— рухома фаза В: 0.40 г натрію дигідрофосфату Р 
розчиняють в 1 л води для хроматографії Р, дода-
ють 140 г натрію перхлорату Р, доводять рН до 3.0 
фосфорною кислотою розведеною Р; фільтрують і 
дегазують;

Час  
(хв)

Рухома фаза А
(% об/об)

Рухома фаза В
(% об/об)

0 - 10 75 25
10 - 35 75 → 0 25 → 100
35 - 40 0 100

Швидкість рухомої фази: 0.22 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 202 нм.

Урівноваження колонки: не менше 15 хв.

Інжекції: 20 мкл. Вводять випробовуваний розчин (b) 
і розчини порівняння (d) і (е).

Відносні утримування до гепарину (час утримування 
гепарину близько 26 хв): дерматану сульфату + хон-
дроїтину сульфату — близько 0.9; надлишково суль-
фатованого хондроїтину сульфату — близько 1.3.

Придатність хроматографічної системи:
— на хроматограмі розчину порівняння (d) не мають 

виявлятися піки із часом утримування гепарину;
— ступінь розділення: не менше 3.0 між піками дер-

матану сульфату + хондроїтину сульфату та над-
лишково сульфатованого хондроїтину сульфату 
на хроматограмі розчину порівняння (е).

Нормування:
— сума дерматану сульфату та хондроїтину сульфа-

ту: площа піка, відповідного дерматану сульфа-
ту та хондроїтину сульфату не має перевищувати 

площі піка на хроматограмі розчину порівняння 
(е) (2.0 %);

— будь-яка інша домішка: не має бути піка з площею 
більше 0.01 площі піка, відповідного дерматану 
сульфату та хондроїтину сульфату на хроматограмі 
розчину порівняння (е) (який відповідає межі, що 
не враховується, 0.02 %).

Азот (2.5.9). Від 1.5 % до 2.5 %, у перерахунку на суху 
речовину. Визначення проводять із 0.100 г субстан-
ції.

Натрій. Від 9.5 % до 12.5 %, у перерахунку на суху 
речовину.

Атомно-абсорбційна спектрометрія (2.2.23, ме-
тод І).

Випробовуваний розчин. 50 мг субстанції розчиняють 
у 0.1 М розчині хлористоводневої кислоти, що містить 
1.27 мг цезію хлориду Р в 1 мл, і доводять об'єм роз-
чину тим самим розчинником до 100.0 мл.

Розчини порівняння. Розчини порівняння зі вміс-
том 25 ppm, 50 ppm і 75 pmm Na, готують відпо-
відними розведеннями натрію еталонного розчину 
(200 ppm Na) Р 0.1 М розчином хлористоводневої кис-
лоти, що містить 1.27 мг цезію хлориду Р в 1 мл.

Джерело випромінювання: лампа із порожнистим на-
трієвим катодом.

Довжина хвилі: 330.3 нм.

Полум'я: полум'я підхожого складу (наприклад, 11 л 
повітря і 2 л ацетилену протягом 1 хв).



Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 8.0 %. 
1.000 г субстанції сушать за температури 60 °С над 
фосфору(V) оксидом Р і тиску не більше 670 Па про-
тягом 3 год.

Бактеріальні ендотоксини (2.6.14). Менше 0.01 МО/МО 
гепарину, якщо субстанція призначена для виробни-
цтва препаратів для парентерального застосування 
без подальшої процедури видалення бактеріальних 
ендотоксинів.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Кількісне визначення антифактор IIa активність 
гепарину проводять як описано у статті (2.7.5).

Встановлена активність має бути не менше 90 % і не 
більше 111 % заявленої активності. Довірчий інтер-
вал (Р = 0.95) встановленої активності має бути не 
менше 80 % і не більше 125 % заявленої активнос-
ті.
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ЗБЕРІГАННЯ

У повітронепроникному контейнері. Якщо субстан-
ція стерильна, її зберігають у стерильному повітро-
непроникному контейнері із контролем першого 
розкриття.

МАРКУВАННЯ

На етикетці зазначають кількість МО/мг.

ГЕПАРИНИ 
НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНІ

Heparina massae molecularis minoris

HEPARINS, LOWMOLECULARMASS

Солі сульфатованих глюкозаміногліканів із серед-
ньою (за масою) відносною молекулярною масою 
менше 8000, не менше 60 % загальної маси яких 
мають відносну молекулярну масу менше 8000. 
Низькомолекулярні гепарини мають різну хімічну 
структуру на кінці полісахаридних ланцюгів, що від-
новлює або не відновлює.

Активність не менше 70 МО ан тифак то р Ха актив-
ності у міліграмі, у перерахунку на суху речовину. 
Відношення антифактор Ха активності до антифак-
тор ІІа активності, визначене як зазначено в розділі 
«Кількісне визначення», становить не менше 1.5.

ВИРОБНИЦТВО

Низькомолекулярні гепарини одержують шляхом 
фракціонування або деполімерізації гепарину при-
родного походження, що відповідає вимогам статті 
«Гепарин натрію» або статті «Гепарин кальцію», яка є 
більш підхожою, якщо не зазначене інше. Для кож-
ного типу низькомолекулярного гепарину відтво-
рюваність якості серій забезпечують доведенням, 
наприклад, того, що середня (за масою) відносна 
молекулярна маса та масова частка гепаринів із від-
носною молекулярною масою менше 8000 становить 
не менше 75 % і не більше 125 % середнього значен-
ня, наведеного у відповідній специфікації. Такі самі 
межі застосовують для відношення ан тифак то р Ха 
активності до антифактор ІІа активності.

ВЛАСТИВОСТІ

Опис. Порошок білого або майже білого кольору. 
Гігроскопічний.

Розчинність. Легко розчинний у воді Р.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Спектрометрія ядерного магнітного резонансу 
(2.2.33).

Підготування зразка. 0.200 г субстанції розчиняють у 
суміші 0.2 мл дейтерію оксиду Р і 0.8 мл води Р.

Зразок порівняння. 0.200 г підхожого стандартного 
зразка відповідного низькомолекулярного гепари-
ну розчиняють у суміші 0.2 мл дейтерію оксиду Р 
і 0.8 мл води Р.

Умови випробування:
— частота: 75 МГц;
— температура: 40 °С;
— діаметр комірки: 5 мм.

Процес:
— Фур'єперетворення;
— стандартний сигнал дейтерованого метанолу 

за  50.0 ppm.

Результати: одержаний 13C NMR-спектр має відпо-
відати спектру підхожого стандартного зразка відпо-
відного низькомолекулярного гепарину.

В. Відношення антифактор Ха активності до анти-
фактор ІІа активності, визначене як зазначено в 
розділі «Кількісне визначення», становить не мен-
ше 1.5.

С. Ексклюзійна хроматографія (2.2.30).

Випробовуваний розчин. 20 мг субстанції розчиняють 
у 2 мл рухомої фази.

Розчин порівняння. 20 мг ФСЗ гепарину низькомолеку-
лярного для калібрування розчиняють у 2 мл рухомої 
фази.

Колонка:
— розмір: 0.30 м × 7.5 мм;
— нерухома фаза: підхожий пористий силіка-

гель (5 мкм), із діапазоном фракціонування для 
білків близько від 15000 до 100000;

— число теоретичних тарілок: не менше 20000 
на метр.

Рухома фаза: розчин 28.4 г/л натрію сульфату без-
водного Р, рН якого доводять до 5.0 сірчаною килотою 
розведеною Р.

Швидкість рухомої фази: 0.5 мл/хв.

Детектор: диференціальний рефрактометричний.

Інжекції: 25 мкл.
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Калібрування. Використовують диференціальний 
рефрактометричний детектор (RІ), з'єднаний із 
УФспек тро фотометром (UV). Вимірювання прово-
дять за довжини хвилі 234 нм. UVмонітор приєдна-
ний до виходу із ко лон ки, RІдетектор приєднаний 
до виходу із UVмонітора.

Якщо необхідно, для співставлення одержаних хро-
матограм точно вимірюють час затримки між 2 де-
текторами. Часи утримування, використані під час  
калібрування, мають бути такими самими, що і для 
RI-детектора.

Фактор нормалізації, що використовують для роз-
рахунку відносної молекулярної маси із відношення 
RІ/UV, обчислюють таким чином: розраховують за-
гальну площу піків UV234хроматограми (ΣUV234) і 
RІхроматограми (ΣRІ) шляхом чисельного інтегру-
вання в досліджуваному діапазоні (тобто, виключа-
ють піки солі та розчинника у кінці хроматограми). 
Відношення r обчислюють за формулою:

 

Фактор f обчислюють за формулою:

 
де:
Mna — середньочислова відносна молекулярна маса 

ФСЗ гепарину низькомолекулярного для калібру-
вання, зазначена у супровідній документації.

Після того, як UV234 і RІ відклики вирівняні, відносну 
молекулярну масу (М) у будьякій точці обчислюють 
за формулою:

 

Кінцева таблиця часів утримування та відносних 
молекулярних мас може бути використана для калі-
брування хроматографічної системи шляхом підбору 
підхожої математичної залежності до експеримен-
тальних даних. Рекомендується використовувати 
поліном 3 ступеня. Необхідно зазначити, що екстра-
поляція одержаної калібрувальної залежності на більш 
високі значення молекулярної маси не є коректною.

Хроматографують 25 мкл випробовуваного розчину 
протягом часу, необхідного для повного виходу піків 
зразка та розчинника.

Середню (за масою) відносну молекулярну масу об-
числюють за формулою:

  
де:
RІі — маса субстанції, що елююється у фракції і;
Мі — відносна молекулярна маса, що відповідає 

фракції і.

Будьякий низькомолекулярний гепарин, описаний 
в окремій статті, має відповідати вимогам ідентифіка-
ції С, зазначеним у відповідній монографії.

Якщо окрема стаття на низькомолекулярний ге-
парин відсутня, середня (за масою) відносна мо-
лекулярна маса має становити не більше 8000, і не 
менше 60 % загальної маси повинні мати відносну 
молекулярну масу менше 8000. Крім того, параметри 
молекулярної маси (середня (за масою) відносна мо-
лекулярна маса та масова частка ланцюгів, для яких 
встановлено межі) мають відповідати відповідним 
показникам препарату порівняння виробника.

D. Субстанція дає реакцію (а) на натрій або реак-
ції на кальцій (у залежності від вихідної сирови-
ни) (2.3.1).

ВИПРОБУВАННЯ

рН (2.2.3). Від 5.5 до 8.0.

0.1 г субстанції розчиняють у воді, вільній від вуглецю 
діоксиду, Р і доводять об'єм розчину тим самим роз-
чинником до 10 мл.

Азот (2.5.9). Від 1.5 % до 2.5 %, у перерахунку на суху 
речовину.

Кальцій (2.5.11). Від 9.5 % до 11.5 %, у перерахунку на 
суху речовину, якщо субстанція одержана із гепари-
ну, що відповідає вимогам статті «Гепарин кальцію». 
Випробування проводять із 0.200 г субстанції.

Натрій. Від 10.5 % до 13.5 %, у перерахунку на суху 
речовину, якщо субстанція одержана із гепарину, що 
відповідає вимогам статті «Гепарин натрію».

Атомноабсорбційна спектрометрія (2.2.23, ме-
тод І).

Випробовуваний розчин. 50 мг субстанції розчиняють 
у 0.1 М  розчині хлористоводневої кислоти, що містить 
1.27 мг цезію хлориду Р в 1 мл і доводять об'єм розчину 
тим самим розчинником до 100.0 мл.

Розчини порівняння. Розчини порівняння зі вмістом 
25 ppm, 50 ppm, 75 ppm Na готують відповідними роз-
веденнями натрію еталонного розчину (200 ppm Na) P 
0.1 М розчином хлористоводневої кислоти, що містить 
1.27 мг цезію хлориду в 1 мл.

Джерело випромінювання: лампа із порожистим на-
трієвим катодом.

Довжина хвилі: 330.3 нм.

Генератор атомної пари: полум'я підхожого скла-
ду (наприклад, 11 л повітря і 2 л ацетилену протя-
гом 1 хв).

Молярне відношення сульфатіонів до карбоксилатіонів 
(2.2.38). Не менше 1.8.
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Зразки гепарину, використовувані у даному титру-
ванні, мають бути вільними від здатних до іонізації 
домішок, зокрема солей.

Зважують 0.100 г субстанції із необхідними застере-
женнями, що пов'язані з гігроскопічністю субстан-
ції, поміщають у близько 20 мл двічі дистильованої 
у скляному пристрої води Р і охолоджують до тем-
ператури 4 °С. 2.0 мл одержаного розчину вводять у 
передколонку (розміром близько 10 см × 1 см), за-
повнену підхожою катіонообмінною смолою Р. Про-
мивають колонку двічі дистильованою у скляному 
пристрої водою Р, промивні води збирають у посу-
дину для титрування до одержання кінцевого об'єму 
рідини близько (1015) мл (посудина для титрування 
має бути достатньо великою, щоб вміщати електроди 
кондуктометра, невелику мішалку у вигляді стрижня 
та тонку гнучку трубку, приєднану до виходу із бюрет-
ки місткістю 2 мл). Одержану рідину перемішують 
за допомогою магнітної мішалки.

Коли показання кондуктометра стають сталими, 
записують їх, і одержаний розчин титрують 0.05 М 
розчином натрію гідроксиду, додаючи порції близь-
ко 50 мкл. Відмічають рівень у бюретці та показання 
кондуктометра через кілька секунд після кожного 
додавання до досягнення кінцевої точки титруван-
ня.

Для кожного вимірювання обчислюють кількість 
міліеквівалентів доданого натрію гідроксиду із 
об'єму та відомої концентрації натрію гідроксиду 
розчину. Будують графік залежності електропровід-
ності (вісь у) від міліеквівалентів натрію гідроксиду 
(вісь х). Графік повинен мати 3 майже лінійні ді-
лянки: початкову — із крутим нисхідним нахилом, 
середню — із незначним підвищенням, кінцеву — із 
крутим підвищенням. Через кожну ділянку графіка 
проводять прямі лінії, що найбільше відповідають 
експериментальним точкам. У точках перетину 1ої та 
2ої ліній, 2ої та 3ої ліній будують перпендикуляри до 
осі х для визначення точки, що відповідає кількості 
міліеквівалентів натрію гідроксиду. Точка перети-
ну 1ої та 2ої ліній показує кількість міліеквівалентів 
натрію гідроксиду, що витрачена на титрування 
сульфатних груп. Точка перетину 2ої та 3ої ліній по-
казує кількість міліеквівалентів, що витрачена на 
титрування сульфатних і карбоксильних груп разом. 
Різниця між цими значеннями є кількість міліеквіва-
лентів, що витрачена на титрування карбоксильних 
груп.



Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
10.0 %. 1.000 г субстанції сушать за температури 60 °С 
над фосфору(V) оксидом Р і тиску не більше 0.67 кПа 
протягом 3 год.

Бактеріальні ендотоксини (2.6.14). Менше 0.01 МО/МО 
активності антиХа, якщо субстанція призначена 
для виробництва препаратів для парентерального 
застосування без подальшої процедури видалення 

бактеріальних ендотоксинів. Для повної відповід-
ності валідаційним критеріям може бути необхідним 
додавання двовалентних катіонів.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Антикоагулянтну активність низькомолекулярних 
гепаринів визначають in vitro за допомогою 2 методів 
кількісного визначення, за якими визначається здат-
ність гепаринів підсилювати інгібування фактора Ха 
(кількісне визначення антифактор Ха активності) та 
тромбіну (фактора ІІа) (кількісне визначення ант-
фактор ІІа активності) за участю антитромбіну ІІІ.

Міжнародні одиниці (МО) антифактор Ха актив-
ності та антифактор ІІа активності — активність, 
що міститься в зазначеній кількості Міжнародного 
стандарту низькомолекулярного гепарину.

БСП гепарину низькомолекулярного для кількісного ви-
значення (Heparin low-molecular-mass for assay BRP), 
калібрований у МО відносно міжнародного стандар-
ту та придатний для використання, як стандартний 
препарат в 2 методах кількісного визначення, що 
наведені нижче.

АНТИФАКТОР Ха АКТИВНІСТЬ

Розчини стандартного препарату та випробовувані роз-
чини

Готують 4 незалежних серії 4 розведень субстанції 
та стандартного препарату у трис(гідроксиметил)
амінометан-натрію хлорид буферному розчині рН 7.4 Р; 
рекомендується, щоб їх концентрація становила від 
0.025 МО до 0.2 МО антифактор Ха активності на 
мілілітр. Обрані розведення під час графічного ві-
дображення результатів мають давати лінійну за-
лежність на графіку залежності оптичної густини 
від log концентрації.

Процедура

Маркують 16 пробірок для розведень субстанції та 
16 пробірок для розведень стандартного препарату: 
Т1, Т2, Т3, Т4 для кожної з 4 серій розведень субстанції 
та S1, S2, S3, S4 для кожної з 4 серій розведень стан-
дартного препарату. До кожної з 32 пробірок дода-
ють 50 мкл антитромбіну ІІІ розчину Р1 та 50 мкл від-
повідного розведення субстанції або стандартного 
препарату. Після кожного додавання перемішують, 
не допускаючи утворення бульбашок. Обробляють 
пробірки у 2 послідовних серіях у такому порядку: 
S1, S2, S3, S4, Т1, Т2, Т3, Т4, Т1, Т2, Т3, Т4, S1, S2, S3, S4. 
Витримують пробірки за температури 37 °С (водя-
на баня або нагрівальний прилад) протягом 1 хв та 
додають у кожну пробірку 100 мкл фактора Ха бика 
розчину Р. Інкубують протягом точно 1 хв та додають 
250 мкл хромогенного субстрату Р1. Реакцію при-
пиняють точно через 4 хв, додаючи 375 мкл оцто-
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вої кислоти Р. Одержані суміші переносять у напів-
мікрокювет та вимірюють оптичну густину (2.2.25) 
за довжини хвилі 405 нм.

За тих самих умов проводять контрольний дослід 
(холосту пробу) із визначення амідолітичної актив-
ності на початку та наприкінці випробування, вико-
ристовуючи замість розчину стандартного препарату 
та випробовуваного розчину трис(гідроксиметил)
амінометан-натрію хлорид буферний розчин рН 7.4 
Р; 2 одержаних значення не мають значно відріз-
нятися.

Обчислюють лінійну залежність оптичної густини 
від log концентрацій розчину субстанції та розчину 
стандартного препарату та обчислюють активність 
субстанції в МО антифактор Ха активності у мілі-
літрі, використовуючи звичайні статистичні методи 
аналізу з використанням моделі паралельних ліній.

АНТИФАКТОР ІІа АКТИВНІСТЬ

Розчини стандартного препарату та випробовувані роз-
чини

Готують 4 незалежних серії 4 розведень субстанції  
та стандартного препарату у трис(гідроксиметил)
амінометан-натрію хлорид буферному розчині рН 7.4 Р, 
рекомендується, щоб їх концентрація становила від 
0.015 МО до 0.075 МО антифактор ІІа активності 
на мілілітр. Обрані розведення під час графічного 
відображення результатів мають давати лінійну за-
лежність на графіку залежності оптичної густини від 
log концентрації.

Процедура

Маркують 16 пробірок для розведень субстанції та 
16 пробірок для розведень стандартного препарату: 
Т1, Т2, Т3, Т4 для кожної з 4 серій розведень субстанції 
та S1, S2, S3, S4 для кожної з 4 серій розведень стан-
дартного препарату. До кожної із 32 пробірок до-
дають 50 мкл антитромбіну ІІІ розчину Р2 і 50 мкл 
підхожого розведення субстанції або стандартного 
препарату. Після кожного додавання перемішують, 
не допускаючи утворення бульбашок. Обробляють 
пробірки у 2 послідовних серіях у такому порядку: 
S1, S2, S3, S4, Т1, Т2, Т3, Т4, Т1, Т2, Т3, Т4, S1, S2, S3, S4. 
Витримують пробірки за температури 37 °С (водя-
на баня або нагрівальний прилад) протягом 1 хв та 
додають у кожну пробірку 100 мкл тромбіну людини 
розчину Р, інкубують протягом точно 1 хв і додають 
250 мкл хромогенного субстрату Р2. Реакцію при-
пиняють точно через 4 хв, додаючи 375 мкл оцтової 
кислоти Р. Одержані суміші переносять у напівмі-
крокювети та вимірюють оптичну густину (2.2.25) 
за довжини хвилі 405 нм. 

За тих самих умов проводять контрольний дослід 
(холосту пробу) із визначення амідолітичної актив-
ності на початку та наприкінці випробування, вико-

ристовуючи замість розчину стандартного препарату 
та випробовуваного розчину трис(гідроксиметил)
амінометан-натрію хлорид буферний розчин рН 7.4 
Р; 2 одержаних значення не мають значно відріз-
нятися.

За таких самих умов проводять контрольний дослід 
із визначення амідолітичної активності на початку та 
наприкінці випробування, використовуючи замість 
розчину стандартного препарату та випробовувано-
го розчину трис(гідроксиметил)амінометаннатрію 
хлорид буферний розчин рН 7.4 Р; 2 одержаних зна-
чення не мають значно відрізнятися. 

Обчислюють лінійну залежність оптичної густини 
від log концентрацій розчину субстанції та розчину 
стандартного препарату низькомолекулярних гепа-
ринів та обчислюють активність субстанції в МО ан-
тифак то р ІІа активності у мілілітрі, використовуючи 
звичайні статистичні методи аналізу з використан-
ням моделі паралельних ліній.

МАРКУВАННЯ

Зазначають:
— кількість МО антифактор Ха активності у мілі-

грамі;
— кількість МО антифактор ІІа активності у мілі-

грамі;
— середню (за масою) відносну молекулярну масу та 

відсотковий вміст молекул із певним інтервалом 
молекулярних мас;

— субстанція є натрієвою сіллю, де доречно;
— субстанція є кальцієвою сіллю, де доречно.

ЗБЕРІГАННЯ

У повітронепроникному контейнері із контролем 
першого розкриття. Якщо субстанція стерильна та 
вільна від бактеріальних ендотоксинів, її зберігають 
у стерильному та апірогенному контейнері.


