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КЛОЗАПІНУ ТАБЛЕТКИ

Clozapini tabulettae

clozapine TaBleTS

Клозапіну таблетки містять клозапін.  

Препарат має відповідати вимогам монографії «Та-
блетки» та наведеним нижче вимогам.

Вміст клозапіну (C18H19ClN4). Не менше 90.0 % і не 
більше 110.0 % від номінального вмісту. 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

A. Переглядають хроматограми, одержані у випро-
буванні «Супровідні домішки».

Результати: На хроматограмі випробовуваного роз-
чину Rf  основної плями має відповідати Rf  основ ної 
плями на хроматограмі розчину порівняння.

В. Переглядають хроматограми, одержані при кіль-
кісному визначенні.

Результати: На хроматограмі випробовуваного роз-
чину час утримування основного піка має відповіда-
ти часу утримування основного піка на хроматограмі 
розчину порівняння.

ВИПРОБУВАННЯ

Розчинення (2.9.3). 

Ацетатний буферний розчин рН 4.0. 2.0 г натрію гід-
роксиду Р розчиняють у 450 мл води Р, доводять рН 
розчину оцтовою кислотою льодяною Р до 4.0 і до-
водять об'єм розчину водою Р до 1000.0 мл

Середовище розчинення: ацетатний буферний розчин 
рН 4.0, 900 мл. 

Обладнання: прилад 1, швидкість обертання –  
100 об/хв.

Час розчинення: 45 хв. 

Випробовуваний розчин. Використовують фільтрат 
або розводять  аліквоту фільтрату середовищем роз-
чинення до одержання розчину з очікуваною кон-
центрацією клозапіну, близькою до концентрації 
розчину порівнянння. 

Розчин порівняння. Готують розчин з підхожою кон-
центрацією ФСЗ ДФУ клозапіну або USP Clozapine RS 
в середовищі розчинення.  

Компенсаційний розчин. Середовище розчинення. 

Оптичну густину (2.2.25) випробовуваного розчину 
та розчину порівняння вимірюють за довжини хвилі 
290 нм відносно компенсаційного розчину.

Нормування: не менше 85 % (Q) від номінального 
вмісту C18H19ClN4.

Однорідність дозованих одиниць (2.9.40). Витримують 
вимоги. 

Cупровідні домішки. Тонкошарова хроматографія 
(2.2.27). 

Розчинник: метанол Р – хлороформ Р (1:4).

Випробовуваний розчин. До наважки порошку табле-
ток, еквівалентної 125 мг клозапіну, додають 20 мл 
розчинника, струшують механічним способом про-
тягом 15 хв, доводять розчинником до об'єму 25.0 мл 
і фільтрують. 

Вихідний розчин порівняння. Готують розчин з кон-
центрацією 5.0 мг/мл ФСЗ ДФУ клозапіну або USP 
Clozapine RS у розчиннику. 

Розчин порівняння. Розчин готують розведенням 
вихідного розчину порівняння  середовищем роз-
чинення до одержання розчину з концентрацією 
клозапіну, зазначеною в таблиці: 

Розчин 
порівняння

Розведен-
ня

Концентра-
ція розчину
порівняння

(мкг/мл кло-
запіну)

Нормування
домішки

(%)

A 1:200 25 0.5
B 1:250 20 0.4
C 1:333 15 0.3
D 1:500 10 0.2
F 1:1000 5 0.1

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікаге-
лю F254 Р.

Рухома фаза: аміаку розчин концентрований Р – 
етанол безводний Р – хлороформ Р – гексан Р (1: 30: 
30: 30). 

Нанесення: 20 мкл.

Відстань, що має пройти рухома фаза: 3/4 довжини 
пластини.

Висушування: на повітрі.

Виявлення: переглядають в УФ-світлі за довжини 
хвилі 254 нм. 

Порівнюють інтенсивність додаткових плям на хро-
матограмі випробовуваного розчину з інтенсивністю 
плям на хроматограмах розчинів порівняння.

Нормування: 
— будь-яка домішка: на хроматограмі випробову-

ваного розчину будь-яка пляма, крім основної 
плями, не має бути інтенсивнішою за пляму на 
хроматограмі розчину порівняння А (0.5 %);

— сума домішок: не більше 2.0 %.
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КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ 

Рідинна хроматографія (2.2.29). 

Випробовуваний розчин. До точної наважки порошку 
таблеток, еквівалентної 125 мг клозапіну, додають 
640 мл метанолу Р, витримують в ультразвуковій бані 
протягом 10 хв, доводять тим самим розчинником до 
об'єму 1000.0 мл, перемішують і фільтрують. 

Розчин порівняння. Для приготування розчину з кон-
центрацією 0.125 мг/мл ФСЗ ДФУ клозапіну або USP 
Clozapine RS наважку ФСЗ ДФУ клозапіну або USP 
Clozapine RS поміщають у підхожу мірну колбу, роз-
чиняють в метанолі Р об'ємом 80 % від об'єму колби 
і доводять водою Р до позначки (кінцеве співвідно-
шення метанолу та води близько 8:2).

Вихідний розчин для перевірки придатності хрома-
тографічної системи. До 10.0 мг клозапіну дода-
ють 5.0 мл 0.1 М розчину кислоти хлористоводневої 
і кип'ятять за температури 90 оС протягом 2 год. До 
одержаного розчину додають 15.0 мл води Р і дово-
дять метанолом Р до об'єму 100.0 мл.

Розчин для перевірки придатності хроматографічної 
системи. Суміш розчину порівняння та вихідного 
розчину для перевірки придатності хроматографіч-
ної системи (1:1).

Колонка: 
— розмір: 0.25 м х 4.0 мм; 
— нерухома фаза: силікагель для хроматографії октил-

силільний Р (5 мкм). 

Рухома фаза: триетиламін Р — вода Р — метанол Р 
(0.75:200:800).

Швидкість рухомої фази: 1.0 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 257 нм.

Інжекція: 10 мкл. 

Придатність хроматографічної системи: 

на хроматограмі розчину для перевірки придатності 
хроматографічної системи:
— ступінь розділення: не менше 1.5 між піком клоза-

піну та піком будь-якої іншої домішки.
на хроматограмі розчину порівняння:
— збіжність: не більше 2.0 %;
— ефективність хроматографічної колонки: не менше 

1500 теоретичних тарілок.

Обчислюють вміст C18H19ClN4 в таблетці, у перера-
хунку на середню масу таблетки, враховуючи заяв-
лений вмісту C18H19ClN4 у ФСЗ ДФУ клозапіну або 
USP Clozapine RS.

ДОМІШКИ

Домішки, що нормуються цією монографією, опи-
сані в монографії Clozapine Європейської Фарма-
копеї. 

____________________________________________

Монографію розроблено на основі монографії Сlozapine 
Tablets Фармакопеї США.


