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Гліклазиду ТаБлЕТки

Gliclazidi tabulettae

gliclazide TaBleTS

Гліклазиду таблетки містять гліклазид.  

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

Вміст гліклазиду (C15H21N3О3S). Не менше 95.0 % і не 
більше 105.0 % від номінального вмісту. 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

Абсорбційна спектрофотометрія в інфрачервоній 
області (2.2.24).

Підготовка зразка. До наважки порошку таблеток, 
еквівалентної 0.16 г гліклазиду, додають 20 мл ди-
хлорметану Р, енергійно струшують і центрифугу-
ють. Надосадову рідину упарюють насухо.

Відповідність: спектру ФСЗ гліклазиду.

ВИПРОБУВАННЯ

Розчинення (2.9.3). 

Середовище розчинення: фосфатний буфер рН 7.4, 
900 мл.

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

Час розчинення: 45 хв. 

Випробовуваний розчин. Готують розведенням алікво-
ти фільтрату середовищем розчинення до одержан-
ня розчину з очікуваною концентрацією гліклазиду 
близько 0.0124 мг/мл. 

Розчин порівняння. Готують розчин з концентраці-
єю 0.0124 мг/мл ФСЗ ДФУ гліклазиду або gliclazide 
BPCRS у середовищі розчинення. 

Компенсаційний розчин. Середовище розчинення. 

Оптичну густину (2.2.25) випробовуваного розчину 
та розчину порівняння вимірюють за довжин хвиль 
226 нм та 290 нм відносно компенсаційного розчи-
ну.

Використовують відкориговане значення оптичної 
густини випробовуваного розчину та розчину по-
рівняння, обчислене як різниця оптичних густин за 
довжини хвилі 226 нм та за довжини хвилі 290 нм.

Нормування: не менше 70 % (Q) від номінального 
вмісту C15H21N3О3S.

Однорідність дозованих одиниць (2.9.40). Витримують 
вимоги. 

Cупровідні домішки. Тонкошарова хроматографія 
(2.2.27). 

Розчини використовують негайно після приготуван-
ня.

Випробовуваний розчин. До наважки порошку табле-
ток, еквівалентної 0.8 г гліклазиду, додають 200 мл 
ацетонітрилу Р, струшують протягом 1 год і фільтру-
ють. 10.0 мл одержаного розчину доводять сумішшю  
ацетонітрил Р  – вода Р (1:1) до об'єму 50.0 мл.

Розчин порівняння (а). 1.0 мл випробовуваного розчи-
ну доводять сумішшю ацетонітрил Р  – вода Р (45:55) 
до об'єму 500.0 мл. 

Розчин порівняння (b). 5.0 мг ФСЗ ДФУ гліклазиду або 
gliclazide BPCRS і 15.0 мг gliclazide impurity F EPCRS 
або gliclazide impurity F BPCRS розчиняють в 25.0 мл 
ацетонітрилу Р і доводять водою Р до об'єму 50.0 мл. 
1.0 мл одержаного розчину доводять сумішшю аце-
тонітрил Р  – вода Р (45:55) до об'єму 20.0 мл.

Розчин порівняння (c). 8.0 мг gliclazide impurity F EPCRS 
або gliclazide impurity F BPCRS розчиняють в 25.0 мл 
ацетонітрилу Р і доводять водою Р до об'єму 50.0 мл. 
1.0 мл одержаного розчину доводять сумішшю аце-
тонітрил Р  – вода Р (45:55) до об'єму 100.0 мл.

Колонка: 
— розмір: 0.025 м х 4.0 мм; 
— нерухома фаза: силікагель для хроматографії октил-

силільний Р (4 мкм). 

Рухома фаза: трифтороцтова кислота Р – триетил-
амін Р– ацетонітрил Р – вода Р (0.1:0.1:45:55).

Швидкість рухомої фази: 0.9 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 235 нм.

Час хроматографування випробовуваного розчину: у 
2 рази більше часу утримування гліклазиду.

Інжекція: 20 мкл. 

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння (b): 
— ступінь розділення: не менше 1.8 між піками глі-

клазиду та домішки F.

Нормування:
— домішка F: на хроматограмі випробовуваного роз-

чину площа піка домішки F не має перевищувати 
площу основного піка на хроматограмі розчину 
порівняння (с) (0.2 %);

— будь-яка інша домішка: на хроматограмі випро-
бовуваного розчину площа піка будь-якої іншої 
домішки не має перевищувати площу основно-
го піка на хроматограмі розчину порівняння (а) 
(0.2 %);

— сума: на хроматограмі випробовуваного розчину 
сума площ піків будь-яких інших домішок не має 
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перевищувати 2 площі основного піка на хрома-
тограмі розчину порівняння (а) (0.4 %);

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

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ 

Рідинна хроматографія в умовах, описаних у випро-
буванні «Супровідні домішки» (2.2.29). 

Випробовуваний розчин. До наважки порошку табле-
ток, еквівалентної 0.8 г гліклазиду, додають 200 мл 
ацетонітрилу Р, струшують протягом 1 год і фільтру-
ють. 10.0 мл одержаного розчину доводять сумішшю   
ацетонітрил Р – вода Р (2:3) до об'єму 200.0 мл.

Розчин порівняння. 40.0 мг ФСЗ ДФУ гліклазиду або 
gliclazide BPCRS розчиняють в 10.0 мл ацетонітри-
лу Р і  доводять сумішшю ацетонітрил Р – вода Р 
(2:3) до об'єму 200.0 мл.

Обчислюють вміст C15H21N3О3S в таблетці, у пере-
рахунку на середню масу таблетки, враховуючи за-
явлений вміст C15H21N3О3S у ФСЗ ДФУ гліклазиду або 
gliclazide BPCRS.

ДОМІШКИ 

Домішка F, що нормується цією монографією,  опи-
сана в монографії Gliclazide Європейської Фарма-
копеї. 

____________________________________________

Монографію розроблено на основі монографії Gliclazide 
Tablets Британської Фармакопеї.


