
ДЕРЖАВНА ФАРМАКОПЕЯ УКРАЇНИ 2.4 1

П
РОЕКТ

фолієвої кислоти тАБлЕтки

Acidi Folici tabulettae 

Folic acid TaBlETS 

Фолієвої кислоти таблетки містять фолієвої кислоти 
гідрат. 

Препарат має відповідати вимогам загальної статті 
«Таблетки» та наведеним нижче вимогам.

вміст фолієвої кислоти (C19H19N7O6) в таблетці. Не 
менше 90.0 % і не більше 110.0 % від номінального 
вмісту. 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ*

Тонкошарова хроматографія (2.2.27). 

Випробовуваний розчин. До наважки порошку таб
леток, еквівалентної 0.5 мг фолієвої кислоти, до
дають 1 мл суміші  аміаку розчин концентрований Р 
– метанол Р (2:9), струшують і центрифугують. Ви
користовують надосадову рідину. 

Розчин порівняння. Готують розчин з концентраці
єю 0.5 мг/мл ФСЗ ДФУ фолієвої кислоти або folic 
acid BPCRS у суміші аміаку розчин концентрований Р 
– метанол Р (2:9). 

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

Рухома фаза:  аміаку розчин концентрований Р – про-
панол Р – етанол (96 %) Р (20:20:60). 

Нанесення: 2 мкл.  

Відстань, що має пройти рухома фаза: 15 см.

Висушування: на повітрі. 

Виявлення: переглядають в УФсвітлі за дов жини 
хвилі 365 нм.

Результати: на хроматограмі випробовуваного роз
чину має виявлятися основна пляма на рівні основ
ної плями на хроматограмі розчину порівняння, від
повідна їй за розміром та кольором флуоресценції. 

ВИПРОБУВАННЯ

Розчинення (2.9.3)**. 

Середовище розчинення: вода Р, 500 мл.

Обладнання: прилад 2, швидкість обертання – 
50 об/хв.

Час розчинення: 45 хв. 

Визначення проводять методом рідинної хромато
графії (2.2.29).

Випробовуваний розчин. Використовують фільтрат. 

Розчин порівняння. Готують розчин ФСЗ ДФУ фолієвої 
кислоти або USP Folic Acid RS у середовищі роз
чинення з концентрацією, близькою до очікуваної 
концентрації випробовуваного розчину. 

Розчинник. 1 г натрію перхлорату Р розчиняють у во-
ді Р, додають 2 мл аміаку розчину концентрованого Р і 
доводять об'єм розчину водою Р до 100.0 мл

Розчин для перевірки придатності хроматографічної 
системи. Готують розчин з концентрацією 0.2 мг/мл 
ФСЗ ДФУ фолієвої кислоти або USP Folic Acid RS та 
0.2 мг/мл USP Folic Acid Related Compound А RS у 
розчиннику. 

Колонка: 
— розмір: 0.25 м × 4.6 мм; 
— нерухома фаза: силікагель для хроматографії окта-

децилсилільний Р . 

Рухома фаза: До 31.5 г натрію перхлорату Р та 1.40 г 
калію дигідрофосфату Р додають 7.0 мл 1 М розчину 
калію гідроксиду та 40 мл метанолу Р, доводять об'єм 
розчину водою Р до 1000.0 мл, перемішують та дово
дять рН розчину до 7.2 1 М розчином калію гідроксиду 
або фосфорною кислотою Р.

Швидкість рухомої фази: 1.0 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 254 нм.

Інжекція: 25 мкл.

Придатність хроматографічної системи: розчин для 
перевірки приданості хроматографічної системи: 
— ступінь розділення: не менше 2.6 між піками до

мішки А та фолієвої кислоти;
— збіжність: не більше 2.0 %, розрахована за площею 

піка фолієвої кислоти.

Нормування: не менше 75 % (Q) від номінального 
вмісту C19H19N7O6.

однорідність дозованих одиниць (2.9.40). Витримують 
вимоги. 

Продукти гідролізу*. Рідинна хроматографія (2.2.29). 

Розчини захищають від світла.

Випробовуваний розчин. До наважки порошку таб
леток, еквівалентної 5.0 мг фолієвої кислоти, дода
ють 50 мл рухомої фази, струшують і центрифугують. 
Використовують надосадову рідину.

Розчин порівняння. Готують розчин з концентрацією 
0.5 мкг/мл 4-амінобензойної кислоти Р і 2.0 мкг/мл 
N-(4-амінобензоїл)-L-глутамінова кислота Р у ру
хомій фазі. 

Колонка: 
— розмір: 0.20 м × 4.6 мм; 
— нерухома фаза: силікагель для хроматографії окта-

децилсилільний Р (10 мкм).
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Рухома фаза: розчин 6.8 г/л калію дигідрофосфату Р, 
рН якого доведено до 5.5 розчином 210 г/л натрію 
гідроксиду Р.

Швидкість рухомої фази: 2.0 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 269 нм.

Інжекція: 20 мкл. 

Придатність хроматографічної системи: розчин по
рівняння: 
— ступінь розділення: не менше 3.0. 

Нормування: 
— на хроматограмі випробовуваного розчину пло

ща піка 4амінобензойної кислоти та площа піка 
N(4амінобензоїл)Lглутамінової кислоти не 
має перевищувати площі відповідних піків на хро
матограмі розчину порівняння. 

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ* 

Розчини захищають від світла.

Рідинна хроматографія (2.2.29) в умовах, описаних 
у випробуванні «Продукти гідролізу» із наступними 
змінами:

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 283 нм. 

Рухома фаза: ацетонітрил Р – розчин 6.8 г/л калію 
дигідрофосфату Р, рН якого доведено до 5.5 розчи
ном 210 г/л натрію гідроксиду Р (7:93).

Таблетки із вмістом фолієвої кислоти менше 2 мг 
та/або менше 2 % маси таблетки. 

Визначення проводять для 10 таблеток.

Випробовуваний розчин. До однієї таблетки додають 
5 мл 0.1 М розчину натрію гідроксиду, струшують, до
водять об'єм розчину рухомою фазою до одержання 
розчину з концентрацією 0.01 мг/мл фолієвої кис
лоти. 

 Розчин порівняння. Готують розчин з концентраці
єю 0.02 мг/мл ФСЗ ДФУ фолієвої кислоти або folic 
acid BPCRS у 0.1 М розчині натрію гідроксиду . До  
5.0 мл одержаного розчину додають 1 мл розчи
ну 51.5 г/л кислоти хлористоводневої Р та доводять 
рухомою фазою до об'єму 10.0 мл.

обчислюють вміст C19H19N7O6 в таблетці, як середнє 
значення вмісту у кожній з 10 індивідуальних та
блеток, що розраховують з урахуванням заявленого 
вмісту C19H19N7O6 у ФСЗ ДФУ фолієвої кислоти або 
folic acid BPCRS.

Таблетки із вмістом фолієвої кислоти більше 2 мг 
та/або більше 2 % маси таблетки.

Випробовуваний розчин. До точної наважки порошку 
таб леток, еквівалентної 20 мг фолієвої кислоти, до
дають 50 мл 0.1 М розчину натрію гідроксиду, струшу
ють, доводять об'єм розчину тим самим розчинни

ком до 100.0 мл і центрифугують. 5.0 мл одержаної 
надосадової рідини доводять рухомою фазою до 
об'єму 100.0 мл.

 Розчин порівняння. Готують розчин з концентраці
єю 0.2 мг/мл ФСЗ ДФУ фолієвої кислоти або folic 
acid BPCRS у 0.1 М розчині натрію гідроксиду. 5.0 мл 
одержаного розчину доводять рухомою фазою до 
об'єму 100.0 мл.

Обчислюють вміст C19H19N7O6 в таблетці, у перера
хунку на середню масу таблетки, враховуючи заяв
лений вмісту C19H19N7O6 у ФСЗ ДФУ фолієвої кислоти 
або folic acid BPCRS. 

____________________________________________

*Використано матеріали монографії Folic acid Tablets 
Британської Фармакопеї.

**Використано матеріали монографії Folic acid Tablets 
Фармакопеї США.


