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ГАБАПЕНТИНУ КАПСУЛИ

Gabapentini capsulae

GABAPENTIN CAPSULES

Габапентину капсули містять габапентин.  

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

Вміст габапентину (C9H17NO2). Не менше 95.0 % і не 
більше 105.0 % від номінального вмісту. 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Абсорбційна спектрофотометрія в інфрачервоній 
області (2.2.24). 

Підготування зразка: Видаляють вміст не менше 
10 капсул і розтирають в порошок. Наважку одер-
жаного порошку, еквівалентну 2 мг габапентину, 
розтирають з 200 мг калію броміду Р.  

Відповідність: спектру ФСЗ габапентину або USP 
Gabapentin RS. 

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

Результати: на хроматограмі випробовуваного роз-
чину час утримуванння основного піка має відпо-
відати часу утримування основного піка на хрома-
тограмі розчину порівняння.

ВИПРОБУВАННЯ

Розчинення (2.9.3). Рідинна хроматографія (2.2.29).

Середовище розчинення: 0.1 М хлористоводнева кис-
лота, 900 мл. 

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

Час розчинення: 45 хв. 

Випробовуваний розчин. Відібрану пробу фільтрують 
крізь фільтр з діаметром пор 0.45 мкм. 

Розчин порівняння. Готують розчин у середовищі роз-
чиненння з концентрацією 0.0011 х L мг/мл ФСЗ  га-
бапентину або USP Gabapentin RS, де L – номіналь-
ний вміст габапентину, у міліграмах у капсулі. 

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

силільний Р (5 мкм). 

Рухома фаза: 1.2 г калію дигідрофосфату Р розчиня-
ють у 940 мл води Р, доводять рН до 6.9 розчином 

300 г/л калію гідроксиду Р, додають 60 мл ацетоні-
трилу Р  та перемішують.

Швидкість рухомої фази: 1.2 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 210 нм.

Інжекція: 100 мкл. 

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння: 
— ефективність хроматографічної колонки: не менше 

7000 теоретичних тарілок;
— збіжність: не більше 2.0 %;
— коефіцієнт симетрії піка: не більше 2.0.

Нормування: не менше 75 % (Q) від номінального 
вмісту C9H17NO2.

Однорідність дозованих одиниць (2.9.40). Витримують 
вимоги. 

Супровідні домішки. Рідинна хроматографія (2.2.29).

Розчинник. розчин 1.2 г/л калію дигідрофосфату Р, 
рН якого доведено до 6.9 розчином 300 г/л калію 
гідроксиду Р.

Випробовуваний розчин. Наважку вмісту капсул, ек-
вівалентну 500 мг габапентину, розчиняють у роз-
чиннику до одержання розчину з концентрацією 
20.0 мг/мл габапентину. Якщо необхідно, одержа-
ний розчин витримують в ультразвуковій бані про-
тягом 30 с.

Розчин порівняння (а). 1.0 мл випробовуваного розчи-
ну доводять розчинником до об,єму 100.0 мл. 1.0  мл 
одержаного розчину доводять тим самим розчинни-
ком до об,єму 10.0 мл. 

Розчин порівняння (b). Готують розчин з концен-
трацією по 0.04 мг/мл ФСЗ габапентину або USP 
Gabapentin RS  та Gabapentin impurity A EPCRS або 
USP Gabapentin Related Compaund A RS у розчин-
нику.

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

силільний Р (5 мкм). 

Рухома фаза: 
— рухома фаза А: 1.2 г калію дигідрофосфату Р роз-

чиняють у 940 мл води Р, доводять рН до 6.9  роз-
чином 300 г/л калію гідроксиду Р, додають 60 мл 
ацетонітрилу Р  та перемішують; 

— рухома фаза В:  1.2 г калію дигідрофосфату Р роз-
чиняють у 700 мл води Р, доводять рН до 6.9 роз-
чином 300 г/л калію гідроксиду Р, додають 300 мл 
ацетонітрилу Р  та перемішують.

Час
(хв)

Рухома фаза А
(%, об/об)

Рухома фаза В
(%, об/об)

45.0 0 100
45.1 100 0
50.0 100 0
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0.0 100 0
45.0 0 100
45.1 100 0
50.0 100 0

Швидкість рухомої фази: 1.5 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 210 нм.

Інжекція: 50 мкл. 

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння (b): 
— збіжність: не більше 5.0 % для піка габапентину 

та піка домішки А;
— коефіцієнт симетрії: не більше 2.0 для піка габа-

пентину. 

Нормування:
— домішка А: на хроматограмі випробовуваного роз-

чину площа піка домішки А не має перевищувати 
2 площі відповідного піка на хроматограмі роз-
чину порівняння (b) (0.4 %);

— будь-яка інша домішка: на хроматограмі випро-
бовуваного розчину площа піка будь-якої іншої 
домішки не має перевищувати площі піка габа-
пентину на хроматограмі розчину порівняння (а) 
(0.1 %);

— сума домішок: на хроматограмі випробовуваного 
розчину сума площ піків усіх домішок не має пе-
ревищувати 10 площ піка габапентину на хрома-
тограмі розчину порівняння (а) не більше 1.0 %;

— не враховують: піки, площа яких не перевищує 
0.5 площі піка габапентину на хроматограмі роз-
чину порівняння (а) (0.05 %). 

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29) в умовах, описаних у 
випробуванні «Супровідні домішки», зі зміною:

Швидкість рухомої фази: 1.2 мл/хв.

Розчинник. Готують, як зазначено у випробуванні 
«Супровідні домішки».

Випробовуваний розчин. Точну наважку вмісту кап-
сул, еквівалентну 100 мг габапентину, розчиняють у 
розчиннику до одержання розчину з концентрацією 
4.0 мг/мл габапентину. Якщо необхідно, одержаний 
розчин витримують в ультразвуковій бані протягом 
60 с.

Розчин порівняння. Готують розчин з концентрацією 
4.0 мг/мл ФСЗ габапентину або USP Gabapentin RS 
у розчиннику. 

 Обчислюють вміст C9H17NO2 в капсулі, у перерахунку 
на середню масу вмісту капсули, враховуючи заяв-
лений вміст C9H17NO2 у ФСЗ габапентину або USP 
Gabapentin RS.

ДОМІШКИ

Домішки, що нормується цією монографією, опи-
сана в монографії Gabapentin Європейської Фар-
макопеї. 

__________________________________________

Монографію розроблено на основі монографії Gabapentin 
Capsules Фармакопеї США.


