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This article describes derivatization chemistry used in conjugation with either spectrophotometry, fluorimetry 
or voltammetry methods to facilitate the determination of pharmaceuticals. Generally, derivatization is used in 
spectrophotometry, kinetic spectrophotometry, voltammetry and fluorimetry, principally to enhance detectability. 
The section considers derivatization of drugs such as antibiotics (penicillins and cephalosporins), esters and 
peroxides. For spectrophotometry, fluorimetry and voltammetry sections, data are included giving the structures of 
the more important for derivatization agents, the analytes, and the corresponding reaction products. Derivatization 
for spectrophotometry, fluorimetry or voltammetric methods is often directed toward esters and amides that are 
difficult to detect at low levels by absorbance, luminescence, or electrochemical means. On the oxidation by 
means of peroxy acids or oxone and/or perhydrolysis reactions of drugs was the primary focus in this article.
The spectrophotometric, fluorimetric, voltammetric and kinetic methods can be easily applied for indirect 
determination by means of derivatization by peroxy acid oxidation and/or perhydrolysis (with peroxy acid oxidation 
before alkali hydrolysis) of the investigated drugs (penicillins and cephalosporins, alkaloids, esters and etc) in 
pure and dosage forms that do not require elaborate treatment and tedious extraction of chromophore produced. 
The proposed methods with use peroxy acid and oxone as derivative agents for obtain of derivatives is sensitive 
enough to enable determination of lower amounts of drug, these advantages encourage the application of 
proposed method in routine quality control of investigated drugs in industrial laboratories. Finally, method provides 
advantages of improving selectivity and accuracy, avoiding interference of colored and/or turbidity background of 
samples because it measures the increase in analytical signal (absorbencies, emission) with time against blank 
treated similarly and at strong dilution.
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У даній статті описані процеси добування функціональних похідних лікарських препаратів 
(дериватизаційна хімія), використані у поєднанні з спектрофотометрією, флуориметрією та 
методом вольтамперометрії з метою полегшення здійснення фармацевтичного аналізу. Загалом, 
дериватизація використовується у спектрофотометрії, кінетико-спектрофотометричних 
методах, вольтамперометрії та флуориметричному аналізі, головним чином, щоб збільшити 
виявну здатність (чутливість). Розглянуто процеси дериватизації лікарських препаратів таких 
класів, як антибіотики (пеніциліни та цефалоспорини), естери та пероксиди. У підрозділах, що 
стосуються спектрофотометрії, флуориметричного аналізу та вольтамперометорії наведені дані 
стосовно структури продуктів реакції окиснення і застосовуваних окисників. У спектрофотометрії, 
флуориметрії та вольтамперометричних методах дериватизація переважно спрямована на 
перетворення естерів та амідів, які важко прямо визначати через слабке їх світлопоглинання або 
здатність до люмінесценції чи виявлення електрохімічними засобами. Цей огляд сфокусований саме 
на реакціях окиснення і/ або пергідролізу лікарських препаратів за посередництвом аліфатичних 
надкислот та оксону.
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