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СУБСТАНЦІЇ 
ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО 

ЗАСТОСУВАННЯ

Corpora ad usum pharmaceuticum 

substances for pharmaceutical use

ВИЗНАЧЕННЯ

Субстанції для фармацевтичного застосування — 
органічні або неорганічні речовини, що використо-
вуються як активні субстанції  (діючі речовини) або 
допоміжні речовини під час виробництва лікарських 
засобів, що призначені для застосування людиною й 
у ветеринарній медицині. Вони можуть бути природ-
ного походження або одержані шляхом екст ракції із 
сировини, ферментації або синтезу.

Вимоги цієї загальної монографії не поширюються 
на лікарську рослинну сировину та лікарську рос-
линну сировину для гомеопатичних препаратів, лі-
карські рослинні препарати, екстракти або матричні 
настойки для гомеопатичних препаратів, вимоги до 
яких наведені у відповідних загальних монографіях 
(«Лікарська рослинна сировина», «Лікарська рослинна 
сировина для гомеопатичних препаратів», «Лікарські 
рослинні препарати», «Екстракти», «Матричні на-
стойки для гомеопатичних препаратів»). Вимоги 
цієї монографії не застосовні також до сировини 
для гомеопатичних препаратів, крім випадків, коли 
монографія на субстанцію знаходиться не в розділі 
«Гомеопатичні препарати» Фармакопеї.

Вимоги цієї загальної монографії не поширюють-
ся на хімічні прекурсори для радіофармацевтичних 
препаратів, вимоги до яких наведені в загальній 
монографії Ph. Eur. «Хімічні прекурсори для радіо-
фармацевтичних препаратів»/«Chemical precursors 
for radiopharmaceutical preparations». 

Якщо під час приготування лікарського засобу для 
специфічних потреб пацієнта використовується 
субстанція для фармацевтичного застосування, не 
описана в індивідуальній монографії Фармакопеї, 
необхідність  її відповідності цій загальній моногра-
фії вирішується виходячи з оцінки ризиків,  беручи 
до уваги відповідність якості субстанції її передба-
чуваному використанню.

Якщо у виробництві лікарських засобів використо-
вуються субстанції тваринного або людського по-
ходження, вони мають витримувати вимоги моно-
графії «Вірусна безпека» (5.1.7 ).

Субстанції для фармацевтичного застосування мо-
жуть використовуватися безпосередньо як є або як 
вихідні матеріали для виробництва лікарських засо-
бів. Залежно від складу фармацевтичного препарату 

певні субстанції можуть використовуватися як ак-
тивні або як допоміжні речовини. Тверді субстанції 
можуть бути ущільненими, вкритими оболонкою, 
гранульованими, здрібненими до певного ступеня 
або обробленими іншим способом. 

Вимоги цієї загальної монографії поширюються на 
субстанції, які оброблені з додаванням допоміжних 
речовин, тільки якщо ця обробка зазначена в розділі 
«Визначення» певної монографії.

Субстанції для фармацевтичного застосування спе-
ціальної кваліфікації. Якщо немає інших зазначень 
і обмежень в індивідуальній монографії, субстанції 
для фармацевтичного застосування призначені для 
застосування людиною й у ветеринарній медици-
ні та мають відповідну якість для виробництва всіх 
дозованих форм, для яких вони можуть бути засто-
совані.

Поліморфізм. В індивідуальній монографії зазвичай 
не зазначають кристалічні або аморфні форми, якщо 
це не впливає на біодоступність. Якщо не зазначено 
інше, всі форми субстанції для фармацевтичного 
застосування мають відповідати вимогам моногра-
фії.

ВИРОБНИЦТВО

Субстанції для фармацевтичного застосування ви-
робляються в умовах, що забезпечують постійну 
якість і відповідність вимогам індивідуальної мо-
нографії або затвердженої специфікації.

Виробництво активних субстанцій має відбуватися 
за умов належної виробничої практики. 

Для контролю домішок у субстанціях для фармацев-
тичного застосування застосовуються положення 
загального тексту (5.10 ).

Незалежно від того, є або відсутнє зазначення в ін-
дивідуальній монографії, субстанції для фармацев-
тичного застосування у наведених нижче випадках 
мають додатково відповідати таким вимогам: 
— субстанції, які є рекомбінантними білками або 

іншими речовинами, одержаними за допомогою 
генетичної модифікації, де прийнятно, також 
мають  витримувати вимоги монографії «Лікар-
ські засоби, одержуванні за допомогою технології 
рекомбінантної  ДНК (рДНК)»;  

— субстанції, одержані із тварин, сприйнятливих 
до інфекційних спонгіформних енцефалопатій, 
за винятком експериментально викликаних ви-
падків, де прийнятно, також мають витримувати 
вимоги монографії «Лікарські засоби з ризиком 
передачі збудників трансмісивних спонгіформних 
енцефалопатій тварин»;

— субстанції, одержані в результаті процесу фер-
ментації, незалежно від того, модифікуються або 
не модифікуються використані мікроорганізми 



ДЕРЖАВНА ФАРМАКОПЕЯ УКРАЇНИ 2.32

П
РОЕКТ

традиційними способами або за допомогою тех-
нології рекомбінантної ДНК, де прийнятно, ма-
ють витримувати вимоги монографії «Лікарські 
засоби, одержані за допомогою ферментації».

Розчинники, які використовуються у виробництві 
субстанцій, мають бути відповідної якості; також 
необхідно брати до уваги їх токсичність і залишко-
вий вміст (5.4 ). Вода, яка використовується у ви-
робництві субстанцій, має бути відповідної якості.

Враховуючи, що домішки елементів, наявність 
яких обумовлена спеціально доданими каталіза-
торами і реагентами, відомі, стратегія їх контролю 
має бути розроблена із застосуванням  принципів 
управління ризиками. 

Субстанції, вироблені або оброблені з метою одер-
жання визначеної форми або якості, мають відпові-
дати вимогам монографії. Для контролю властивос-
тей, які можуть впливати на придатність субстанції, 
а отже, на властивості приготованих із неї дозованих 
форм, можуть бути описані певні випробування,  
пов'язані з функціональними характеристиками. 

Здрібнені субстанції оброблені для одержання пев-
ного ступеня здрібненості (2.9.35 ). 

Ущільнені субстанції оброблені для збільшення роз-
міру частинок або для одержання частинок специ-
фічної форми і/або для одержання субстанцій із 
більшою насипною густиною.

Вкриті оболонкою активні субстанції складаються із 
частинок активної субстанції, вкритих однією або 
декількома підхожими допоміжними речовинами.

Гранульовані активні субстанції являють собою час-
тинки певного розміру і/або форми, вироблені з ак-
тивної субстанції шляхом безпосередньої грануляції 
або грануляції з використанням однієї або декількох 
підхожих допоміжних речовин.

Якщо субстанції обробляються допоміжними речо-
винами, ці допоміжні речовини мають витримувати 
вимоги, наведені в індивідуальній монографії або 
затвердженій специфікації, якщо немає відповідної 
монографії. 

Якщо активні субстанції обробляються допоміжни-
ми речовинами для отримання, наприклад, вкритих 
оболонкою або гранульованих субстанцій, оброб-
ка має проводитися в умовах належної виробничої 
практики; оброблені субстанції вважаються проміж-
ною продукцією виробництва лікарських засобів. 

ВЛАСТИВОСТІ

Положення, наведені в цьому розділі (наприклад, 
розчинність або температура розкладання), не ма-
ють бути інтерпретовані в строгому значенні та не 
можуть розглядатися як вимоги. Вони мають інфор-
маційний характер.

Якщо субстанція може виявляти поліморфізм, це 
може бути зазначено в розділі «Властивості» з метою 
урахування цієї характеристики під час виробництва 
препаратів.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ 

У деяких індивідуальних монографіях є підрозділи 
«Перша ідентифікація» та «Друга ідентифікація». 
Випробування підрозділу «Перша ідентифікація» 
можуть використовуватися в усіх випадках. Випро-
бування підрозділу «Друга ідентифікація» можуть 
використовуватися в аптечному контролі, якщо є 
гарантія того, що ця субстанція або препарат по-
вністю простежувані до серії, що сертифікована на 
відповідність усім іншим вимогам монографії.

Певні монографії містять дві або більше групи ви-
пробувань для першої ідентифікації, ці групи є екві-
валентними та можуть застосовуватися незалежно. 
Одна або більше з цих груп зазвичай містить пере-
хресні посилання на методики розділу «Випробу-
вання» монографії. Це може бути використано для 
спрощення роботи аналітика, що проводить іден-
тифікацію та зазначені випробування. Наприклад, 
одна група випробувань для ідентифікації містить 
посилання на визначення енантіомерної чистоти, 
інша — на методику визначення питомого оптич-
ного обертання: призначення обох випробувань од-

Таблиця 2034.-1 
Порогові значення інформування, ідентифікації та кваліфікації органічних домішок  

в активних субстанціях

Застосування Максимальна 
добова доза

Порогові значення 
інформування

Порогові значення  
ідентифікації

Порогові значення  
кваліфікації

Для застосування 
людиною або людиною 
й у ветеринарній 
медицині

≤ 2 г/добу > 0.05 % 0.10  % або добове 
застосування
> 1.0 мг (залежно від 
того, що менше)

0.15  % або добове 
застосування
> 1.0 мг (залежно від 
того, що менше)

Для застосування 
людиною або людиною 
й у ветеринарній 
медицині

> 2 г/добу > 0.03 % > 0.05 % > 0.05 %

Для застосування 
тільки у ветеринарній 
медицині

Не 
застосовується

> 0.10 % > 0.20 % > 0.50 %
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накове — перевірка наявності відповідного енан-
тіомера.

ВИПРОБУВАННЯ

Поліморфізм (5.9 ). Якщо накладається обмеження 
на використання кристалічної або аморфної форми 
у виробництві препаратів, необхідна форма визна-
чається, відповідним чином контролюється та за-
значається на етикетці.

Супровідні домішки. Якщо не зазначено або не об-
ґрунтовано і не дозволено інше, органічні домішки в 
активних субстанціях ураховуються для інформуван-
ня, ідентифікуються, де можливо, і кваліфікуються, 
як зазначено в Табл. 2034.-1 або в Табл. 2034.-2 для 
пептидів, одержаних шляхом хімічного синтезу.

Для домішок, що характеризуються нетиповою ак-
тивністю або демонструють токсичні чи неперед-
бачувані фармакологічні ефекти, встановлюються 
індивідуальні порогові значення.

Таблиця 2034.-2 
Порогові значення інформування, ідентифікації та 

кваліфікації органічних домішок у пептидах, одержаних 
шляхом хімічного синтезу

Порогові значення  
інформування

Порогові значення  
ідентифікації

Порогові значення 
кваліфікації

≥ 0.1 % > 0.5 % > 1.0 %

Вимоги Керівництва ІСН М7 «Оцінка та контроль 
ДНК-реактивних (мутагенних) домішок  у лікар-
ських засобах з метою обмеження потенційного ри-
зику канцерогенезу» для ДНК-реактивних домішок 
у активних субстанціях, які можуть бути використані 
у лікарських засобах для застосування людиною,  
мають витримуватися у випадках, зазначених у цьо-
му керівництві.

Якщо індивідуальна монографія не забезпечує не-
обхідний контроль нових домішок, відповідні ви-
пробування мають бути розроблені та включені у 
специфікацію на субстанцію.

Зазначені вище вимоги не поширюються на біоло-
гічні та біотехнологічні лікарські засоби, олігону-
клеотиди, лікарські засоби, одержані за допомогою  
ферментації, та отримані з них напівсинтетичні лі-
карські засоби, на сировину тваринного або рос-
линного походження.

Домішки елементів. Допустимі  добові експозиції для 
окремих елементів застосовні до лікарських засобів 
(наприклад, як у Керівництві ICH Q3D, принципи 
якого викладені в загальній статті «Домішки еле-
ментів» (5.20). Отже,  монографії на субстанції для 
фармацевтичного застосування не містять вимог 

до домішок елементів, якщо не має інших зазна-
чень. 

Органічні розчинники. Вміст регламентується відпо-
відно до вимог статті (5.4 ), використовуючи загаль-
ний метод статті (2.4.24 ) або інші підхожі методи. 
Якщо проводять кількісне визначення органічних 
розчинників і не проводять випробування «Втрата 
в масі при висушуванні», вміст органічних розчин-
ників беруть до уваги під час розрахунку кількісного 
вмісту субстанції, питомого оптичного обертання та 
питомого поглинання.

Мікробіологічна чистота. В індивідуальних моногра-
фіях наведено критерії прийнятності мікробіоло-
гічної чистоти там, де такий контроль необхідний. 
У Табл. 5.1.4.-2. «Критерії прийнятності мікробіоло-
гічної чистоти нестерильних субстанцій для фарма-
цевтичного застосування» у загальній статті «Мікро-
біологічна чистота нестерильних фармацевтичних 
препаратів та субстанцій для фармацевтичного за-
стосування» (5.1.4 ) наведено рекомендації щодо мі-
кробіологічної чистоти, що загалом застосовні до 
субстанцій з імовірним мікробним забрудненням. 
Залежно від природи субстанції та ії передбачува-
ного застосування можуть бути обґрунтовані різні 
критерії прийнят ності.

Стерильність (2.6.1 ). Субстанція для фармацевтич-
ного застосування  має відповідати вимогам випро-
бування на стерильність, якщо вона кваліфікується 
як стерильна  або передбачена  для виробництва сте-
рильних дозованих форм без подальшої відповідної 
процедури стерилізації.

Бактеріальні ендотоксини (2.6.14 ). Субстанція для 
фармацевтичного застосування має відповідати ви-
могам випробування на бактеріальні ендотоксини, 
якщо маркується як вільна від бактеріальних ендо-
токсинів або передбачена для використання у ви-
робництві парентеральних препаратів або препара-
тів для іригації без подальшої відповідної процедури 
видалення бактеріальних ендотоксинів. Граничний 
вміст ендотоксинів, якщо не зазначено в індивіду-
альній монографії, визначають відповідно до статті 
«Рекомендації щодо застосування випробування на 
бактеріальні ендотоксини» (5.1.10 ). 

Пірогени (2.6.8 ). Субстанція для фармацевтичного 
застосування має відповідати вимогам випробуван-
ня на пірогени, якщо вона кваліфікується як апіро-
генна та якщо замість випробування на бактеріальні 
ендотоксини обґрунтоване випробування на піро-
гени. Критерії прийнятності та метод випробуван-
ня зазначаються в індивідуальній монографії або 
встановлюється уповноваженим органом. Випро-
бування на пірогени на підставі відповідної проце-
дури валідації може бути замінене випробуванням 
на бактеріальні ендотоксини.

Додаткові властивості. Контроль додаткових власти-
востей (наприклад, фізичні властивості, характерис-



ДЕРЖАВНА ФАРМАКОПЕЯ УКРАЇНИ 2.34

П
РОЕКТ

тики, пов'язані з функціональним призначенням) 
може бути необхідним для конкретного виробничо-
го процесу або складу препарату. Для виробництва 
препаратів для парентерального застосування або 
інших дозованих форм можуть використовуватися 
субстанції різних кваліфікацій (таких як «стериль-
на», «вільна від бактеріальних ендотоксинів»), і від-
повідні вимоги мають бути конкретизовані в інди-
відуальних монографіях.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Якщо не обґрунтовано та не дозволено інше, визна-
чають кількісний вміст субстанції для фармацев-
тичного застосування з використанням підхожого 
методу.

МАРКУВАННЯ

У загальному випадку маркування є предметом на-
ціональних і наднаціональних законодавств, а та-
кож міжнародних угод. Отже, інформація в розділі 
«Маркування» не є вичерпною. Для фармакопейних 
цілей насамперед обов'язковою є інформація щодо 
відповідності або невідповідності вимогам моно-
графії. Інша інформація маркування має рекоменда-
ційний характер. У тих випадках, коли у Фармакопеї 
використовується термін «етикетка», інформація 
маркування може бути зазначена на контейнері, на 
упаковці або у вкладиші, залежно від рішення упо-
вноваженого органу. 

Де доречно, на етикетці зазначають, що субстан-
ція:
— передбачена для специфічного використання;
— специфічної кристалічної форми;
— певного ступеня здрібнення;
— ущільнена;
— вкрита оболонкою;
— гранульована;
— стерильна;
— вільна від бактеріальних ендотоксинів;
— вільна від пірогенів;
— містить ковзні речовини.

Де доречно, на етикетці зазначають: 
— ступінь гідратації;
— назву та концентрацію допоміжних речовин.


