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A new approach was studied for determination of alkaloid Platyphylline in a form of N-oxide by reduction current 
on the dropping mercury electrode. The optimal conditions were selected for chemical transformation (using of 
potassium peroxymonosulfate) of Platyphylline into N-oxide and with following product reduction on the electrode. 
On this basis, the methods of determination of Platyphylline in the solution for injections and in tablets were 
developed. New methods of indication are characterized by very simple sample preparation, wide linear range, 
low limit of determination (2.1∙10-6 mol∙L–1), sufficient accuracy and selectivity. These methods were checked 
while analysing one-component solution for injections and combined drug – tablets. The obtained results of 
analysis were compared to those indicated in the certificate of analysis issued by testing laboratories of the State 
Service of Ukraine on Medicines and Drugs Control. Defined metrics vary from 97.17 to 102.02 %. The method of 
determination Platyphylline in the solution for injections «Platyphylline-Zdorovye» is validated (the criterion linearity, 
accuracy as well as precision). The validation evaluation results have proved the correctness and reliability of the 
developed method. The main feature of the proposed method for the determination of Platyphylline using N-oxide 
as an analytical form is the ability to determine directly the metabolite of Platyhylline. Consequently, the work can 
be adapted for the determination of N-oxide Platyphylline in plant materials.
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Запропоновано новий підхід до визначення алкалоїда платифіліну у формі його N-оксиду за 
струмом відновлення на ртутному краплинному електроді. Підібрано оптимальні умови 
переведення платифіліну в N-оксид і його подальшого відновлення на електроді, що стало 
підставою для розробки методик визначення платифіліну. Для розроблених методик 
характерні проста пробопідготовка, широкі межі лінійності, низька межа визначення на рівні  
2.1∙10-6 моль/л, достатня селективність для аналізу фармацевтичних препаратів. Розроблені 
методики апробовано для аналізу однокомпонентного лікарського засобу - розчину для ін’єкцій, а 
також комбінованого лікарського засобу – в таблетованій формі. Методику визначення платифіліну 
у розчинах для ін’єкцій “Платифілін – Здоров’я” валідовано (критерії лінійності, правильності, 
прецизійності). Результати валідаційного оцінювання підтвердили коректність і надійність 
напрацьованої методики. Одержані результати за розробленою методикою лікарських засобів 
порівнювали з результатами випробувальних лабораторій «Державної адміністрації України з лікарських 
засобів», що підтверджено сертифікатами якості. Визначені показники коливаються від 97.17 до  
102.02 %. Особливістю розробленої методики визначення платифіліну з використанням N-оксиду, 
як аналітичної форми, є можливість прямого визначення метаболіту платифіліну, що дозволяє 
адаптувати методику до аналізу рослинної сировини.
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Платифілін належить до алкалоїдів рослинного 
походження, більшість з яких має виражену 
фармакологічну дію на організм людини і тварин, 
тому їх використовують як діючі речовини ліків. 
Платифілін має М-холіноблокуючу дію, але 
активність платифіліну в 5-10 разів нижча, ніж іншого 
відомого алкалоїда атропіну [1]. Частково блокує 
Н-холінорецептори, ця дія виявляється на фоні 
підвищеного тонусу парасимпатичної вегетативної 
нервової системи або дії М-холіностимуляторів, 
спричиняє тахікардію, але меншою мірою, ніж 
атропін [2]. Платифілін поліпшує провідність 
серця, підвищує збудливість міокарда, збільшує 
хвилинний об’єм серця, спричиняє розширення 
дрібних судин шкіри, а у високих дозах пригнічує 
судиноруховий центр і блокує симпатичні ганглії, 
внаслідок чого розширюються судини й знижується 
артеріальний тиск [3]. 

Цей алкалоїд використовують для лікування 
гастродуеніту, пілораспазму, холециститу, 
холелітіазу, при кишкових, ниркових та жовчевих 
коліках, а також при бронхіальній астмі, щоб 
попередити розвиток бронхо- і ларингоспазму. 
Під час застосування платифіліну можуть 
виникати такі побічні дії (вони також виникають 
у разі передозування): сухість у роті, спрага, 
зниження артеріального тиску, мідріаз, тремор, 
параліч акомодації, тахікардія, атонія кишківника, 
запаморочення, головний біль, фотофобія, судоми; 
затримка сечі, а також гострий психоз (тільки при 
передозуванні) [4].

Платифілін гідротартрат застосовують у вигляді 
розчину для ін’єкцій, очних крапель, таблеток 
та порошків [5]. Зараз платифілін гідротартрат 
входить до складу таких лікарських засобів: 
розчини для ін’єкцій «Платифілін-Дарниця» (ПрАТ 
Фармацевтична фірма «Дарниця»); розчини для 
ін’єкцій «Платифілін-Здоров’я» і «Платифиллина 
гидротартрат» (ТОВ «Фармацевтична компанія 
«Здоров’я»); таблетовані форми «Платифиллин» 
(ВИФИТЕХ).

За хімічною будовою платифілін (рис. 1) 
складається з двох конденсованих піролідинових 
ядер зі спільним атомом нітрогену і є макро-
циклічним діестером. Згідно з фундаментальними 
дослідженнями акад. Орєхова О. П., який вперше 
виділив платифілін у 1935 році з коренів жовто-
зілля широколистого, це естер платинецину 
(4-гідроксиметил-6-гідроксипіролізидину) і сене-
ціонінової кислоти (2-гідрокси-3-метил-5-гептен-
2,5-дикарбонової), які утворюються під час 
гідролізу алкалоїда у лужному середовищі [6-7]. В 
період росту у наземній частині рослин платифілін 
перебуває здебільшого у формі N-оксиду [6-7].

Платифілін в організмі легко проникає у клітинні 
та синаптичні мембрани, гідролізує з утворенням 
платицентину та платицентинової кислоти. [8]. 
Також відомо, що під дією ферментів печінки, 
платифілін метаболізує до троьох речовин: 

дегідроплатифілінової кислоти, платифілін 
епоксиду та N-оксиду платифіліну, який є одним із 
головних метаболітів цього алкалоїда [9].

Рис. 1. Структурна формула платифіліну.

Для визначення платифіліну гідротартрату 
в фармацевтичних препаратах та біологічних 
матеріалах відома незначна кількість методів 
(табл. 1). Для визначення платифіліну 
гідротартрату у субстанції та для контролю якості 
ліків регламентовано ацидиметрію в середовищі 
безводної ацетатної кислоти з індикатором 
кристалічним фіолетовим; спектрофотометрію 
на основі неселективних реакцій з реактивами, 
які загалом взаємодіють з багатьма алкалоїдами, 
наприклад, з пікриновою кислотою або з реактивом 
Фоліна-Чокальтеу, а також УФ-спектрофотометрію 
за власним поглинанням за довжини хвилі 220 нм 
в буферному розчині з pH 6.2 [10]. Відома також 
спектрофотометрична методика визначення 
платифіліну, яка ґрунтується на попередній 
екстракції з водного розчину у вигляді комплексу 
з тропеоліном 0, з вимірюванням за довжини хвилі 
440 нм. Недоліком усіх цих методик є те, що вони 
не вирізняються селективністю [11].

Також відомі методи полярографії (ПГ) [12], 
люмінесценції (ЛМ) [13-14] та хроматографії для 
аналізу ліків та природних рослинних матеріалів 
[11-14]. Для ідентифікації платифіліну, а також 
для виявлення головного метаболіту N-оксиду 
платифіліну, використовують мас-спектроскопію та 
рентгеноструктурний аналіз [15-17]. Для перевірки 
на наявність домішок та на вміст діючої речовини 
було розроблено метод обернено-фазової 
високоефективної тонкошарової хроматографії. 
Уся супровідна інформація, яка стосується 
контролю якості платифіліну на вміст супутніх 
домішок, зокрема сенецифіліну та платинецинового 
спирту базується на роботі авторів [18].

Отже, багатьом із відомих методів визначення 
платифіліну характерна низка недоліків: 
використання органічних розчинників і дорогих 
реагентів, суттєвий вплив допоміжних та інших 
діючих речовин на аналітичний сигнал платифіліну, 
довготривалість тощо. Навіть титриметричне 
визначення платифіліну у субстанції потребує 
використання безводної ацетатної кислоти [9]. 
Прості спектрофотометричні методики є досить 
чутливими, проте неселективними, оскільки в УФ-
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ділянці спектру поглинають дуже багато органічних 
речовин різних класів. Реагенти, які запропоновано 
для переведення платифіліну у кольорові аналітичні 
форми, також є неселективними. 

Все більшої популярності у фармацевтичному 
аналізі зараз набуває метод вольтамперометрії 
[19-20]. Згідно з багатьма сучасними 
вольтамперометричними методиками активні 
компоненти ліків можна визначати без їхнього 
попереднього відокремлення від матриці. Це 
дає змогу зменшити затрати на пробопідготовку 
і підвищується експресність аналізу. Тому 
вольтамперометрію розглядають певною мірою 
як альтернативу хроматографії, більш того, 
розробляють вольтамперометричні детектори для 
хроматографії [21]. Тому вольтамперометричні 
дослідження фармацевтично-активних алкалоїдів 
та розроблення на цій основі нових методик їх 
визначення є актуальними. 

Раніше ми також повідомляли про 
полярографічне визначення алкалоїдів та 
анестетиків групи амідів, яке ґрунтується на 
одержанні здатних до відновлення дериватів – 
N-оксидів та запропонували механізми віднов-
лення N-оксидів [22-24].

Сучасні вимоги до контролю якості лікарських 
засобів регламентують необхідність валідації 
методик ідентифікації та кількісного визначення. 
Відповідно до вимог Європейської, Американської 
фармакопей і Державної фармакопеї України 
[8, 10, 25], для аналітичної методики щодо 
кількісного визначення необхідно визначати 
такі аналітичні характеристики: специфічність, 
робастність, лінійність, правильність, внутрішньо-
лабораторну прецизійність та відтворюваність у 
міжлабораторному експерименті.

Тому ми визначили мету нашого дослідження – 
розробити нову методику визначення платифіліну 
у формі N-оксиду, який одночасно є його 
метаболітом, та валідувати цю методику. 

Матеріали та методи дослідження
У роботі використовували субстанцію плати-

філіну гідротартрату з вмістом діючої речовини 

98.5 % (виробник JSC Batfarma, Грузія). 
Розчин стандартного зразка (РСЗ) платифіліну 
концентрацією 1.5∙10-3 моль/л готували за наважкою. 
Робочі розчини платифіліну готували шляхом 
постадійного розведення РСЗ.

Як окисник використовували потрійну сіль 
кислоти Каро – Оксон – 2 KHSO5∙ KHSO4∙ K2SO4 
(ACROS ORGANICS, “extra pure”, CAS 
70693-62-8). Активною речовиною є калій 
гідрогенпероксимоносульфат (KHSO5, КПМС) (CAS 
10058-23-8). Реагент розчинний у воді, з високою 
окиснювальною здатністю [DuPont™ Oxone®] [26-
27]. Готували робочий розчин з концентрацією 
1.0·10-2 моль/л. 

Універсальну буферну суміш готували за [28].
Об’єкти аналізу: 
1) розчин для ін’єкцій по 2 мг/мл платифіліну 

гідротартрату, по 1 мл в ампулі, по 10 ампул у 
контурній чарунковій упаковці («Платифілін-
Здоров’я», ТОВ Фармацевтична компанія 
«Здоров’я»). Регламентовано вміст платифіліну 
гідротартрату (2 ± 0.1) мг/мл і рН у межах 3.6 – 4.

2) таблетки платифілін гідротартрат  
5 мг/таблетку, по 10 таблеток у контурній 
чарунковій упаковці. («Платифиллин», ВИФИТЕХ). 
Регламентовано вміст платифіліну гідротартрату 
(5 ± 0.6) мг/таблетку.

Розчин досліджуваного зразка (РДЗ): вміст 10 
ампул змішували у склянці, відбирали 5.00 мл 
розчину й розводили в мірній колбі на 100.0 мл. 
Під час перевіряння внутрішньолабораторної 
прецизійності методики кількісного визначення 
платифіліну вміст 2 ампул змішували у склянці й 
відбирали 0.5 мл розчину, який розводили в мірній 
колбі (10.0 мл). Концентрація РДЗ становила 
4.11∙10-3 моль/л. 

Пробопідготовка досліджуваного зразка 
таблеток (РДЗт) «Платифиллин»: у фарфоровій 
ступці розтирали 4 таблетки, зважували  
(0.1020 г) й кількісно переносили у мірну колбу  
(50.0 мл). Незначна кількість нерозчинного залишку 
в колбі не заважає визначенню. 

Приготування робочих розчинів для побудови 
градуювальних графіків: у мірні колби на  

Метод Межі лінійності Межа 
визначення

Межа 
виявлення Об’єкти аналізу Літ-

ра

ПГ 0.6–2.5 мг/10мл – – Рослинні 
матеріали [12]

ГЛК Y(III)–Rut 2-30 мкг/мл 1.98 мг/мл 0.05 мг/мл Розчин для 
ін’єкцій [13]

ЛМ 0.30-0.85 мкг/мл – – Субстанція [14]

ОФ ТВЕРХ 0.05 – 0.45 мкг/
пляма 0.05 мкг/пляма 0.02 мкг/пляма Розчин для 

ін’єкцій [18]

Таблиця 1. Параметри деяких методик кількісного визначення платифіліну.

Примітка. ГЛК Y(III)–Rut – гасіння люмінесценції комплексу ітрію(III) з рутином; ОФ ТВЕРХ – обернено-фазова тонкошарова 
високоефективна рідинна хроматографія.
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25.0 мл послідовно вносили аліквоти стандартного 
1.5·10-3 моль/л розчину платифіліну,  додавали 
по 4 мл УБС з рН 8.4, по 0.25 мл 1.0·10-2 моль/л 
КПМС і нагрівали на водяній бані впродовж  
15 хв за температури 40 °С. Потім доливали  
0.75 мл 2.5 М розчину НСl для підкислення до 
pH 5.1, і 5 мл дистильованої води кімнатної 
температури для швидкого охолодження розчину. 
рН розчину додатково контролювали за допомогою 
рН-метра. Переносили розчин до електролізера, 
видаляли розчинений кисень впродовж 10 хв та 
знімали полярограми в інтервалі потенціалів від 0 
до -1.5 В.

Для вольтамперометричних досліджень 
використовували установку (MTech OVA-410) з 
трьохелектродною електролітичною коміркою 
(робочий ртутний краплинний електрод (р.к.е.), 
насичений каломелевий електрод порівняння 
(н.к.е.), платиновий допоміжний електрод) [28]. 
Характеристики р.к.е.: m = 5.94·10-4 г/с; τ3=10 c 
у 0.2 М розчині NH4Cl без накладання напруги 
поляризації, точність вимірювання потенціалу -  
1 мВ, невизначеність вимірювання струму – 0.1 %, 
швидкість накладання потенціалу - 0.5 В/с. 

Розчинений кисень з електролітичної комірки 
видаляли пропусканням через розчин очищеного 
аргону впродовж 10-15 хв.

Значення рН контролювали рН-метром MV 870 
DIGITAL-pH-MESSGERÄT з арґентумхлоридним 
електродом порівняння.

Результати досліджень та їх обговорення
Вибір умов хімічного окиснення плати-

філіну та полярографічного відновлення 
N-оксиду платифіліну. N-оксиди – продукти 
окиснення третинних амінів – утворюються в 
лужному середовищі. Підкислення реакційної 
суміші призводить до зупинки процесу окиснення 
[22-24, 26]. Вплив рН на вигляд полярограм 
показано на рис. 2. Усі полярограми поступово 
зміщені вверх по осі ординат для чіткого вигляду.

Для отримання N-оксиду платифіліну дослідили 
окиснення алкалоїда за допомогою КПМС за 
різних рН (рис. 2а). Оптимальним для окиснення 
платифіліну є рН 8.0-8.6, оскільки у цих межах рН 
струм відновлення деривату платифіліну мало 
залежать від кислотності середовища. У подальшій 
роботі N-оксид платифіліну одержували за рН~8.5. 

а б

с
Рис. 2. Катодні полярограми розчинів N-оксиду платифіліну: а – N-оксид отримано за різних рН окиснення 
(рНок), полярограми одержано за постійного рНпол = 5.1; б – N-оксид отримано за постійного рНок = 8.8, 
полярограми одержано за різних рНпол; в – N-оксид і полярограми отримано за однакових рНок = рНпол.  
Інші умови: Сплат = 2.7∙10-5 М, СКПМС = 10-4 М, СУБС=0.42 М. 
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Рис. 3. Залежність струму відновлення N-оксиду платифіліну від температури розчину під час окиснення 
(а) та від тривалості окиснення (б) Сплат = 4.0∙10-5 М, СКПМС = 10-4 М, рНок = 8.3, рНпол = 7.0; для (а) τ = 20 хв; 
для (б) Т= 22 °С.

У слабо кислому середовищі піки відновлення 
N-оксиду є значно чіткішими (рис. 2б), це спрощує 
вимірювання струму. Для підкислення розчину від 
рН 8.0-8.6 до рН 5-7 використовували фосфатну 
кислоту. За pH < 6.0 продукт окиснення платифіліну 
відновлюється з утворенням двох піків: перший пік 
П1 в межах потенціалів -0.66 – -0.89 В і другий пік 
П2 в межах -1.13 – -1.17 В. Відновлення N-оксиду у 
дві стадії характерне також і для інших алкалоїдів 
[23]. Пік П2 широкий і нечіткий. В діапазоні рН 6-7 
П2 поступово зникає. За рН > 7 продукт окиснення 
платифіліну відновлюється з утворенням 
одного широкого піку (рис. 2б). Тому отримувати 
полярограми доцільніше за рН < 6. Зі збільшенням 
рН процес відновлення утруднюється – потенціали 
піків зміщуються в негативний бік. Це свідчить про 
участь іонів Н+ в електрохімічній стадії. 

Оскільки продукт окиснення платифіліну, 
на відміну від N-оксидів ароматичних сполук 
місцевих анестетиків і нефопаму [23-24], може 
відновлюватися на р.к.е. в лужному середовищі, 
то постало питання чи можна одержувати 
полярограми не змінюючи рН від лужного 
(оптимального для окиснення), до кислого. Це 
дало б змогу спростити методику. За таких умов 
експерименту, коли окиснювали платифілін і 
одержували полярограми не змінюючи рН розчину, 
на полярограмах простежувався один пік, який 
розширювався, а його потенціал зміщувався в 
негативний бік із збільшенням рН (рис. 2в). Вигляд 
полярограм свідчить, що за такою методикою 
найкраще виконувати окиснення і вимірювання в 
межах рН 6.5-7.5 (рис. 2в).

На кількісний вихід продукту окиснення, 
а також на вигляд полярограм впливають 
температура розчину під час окиснення та 
тривалість окиснення. Вплив температури 
розчину під час окиснення ми досліджували таким 
способом: змішували усі реагенти (УБС з рН 8.5, 

платифілін і КПМС) у потрібному співвідношенні 
у склянці, склянку занурювали у водяну баню 
до встановлення відповідної температури, яку 
додатково контролювали термометром. Після 
встановлення відповідної температури розчин 
витримували у водяній бані протягом 10 хв. Після 
цього, розчин підкислювали, переносили у мірну 
колбу, охолоджували до кімнатної температури 
і полярографували. Результати експерименту 
зображено на рис. 3а. У разі нагрівання розчину 
під час окиснення до 40 – 50 °С, можна одержати 
найвищі значення струму відновлення. Подальше 
підвищення температури розчину сприяє лужному 
гідролізу платифіліну [7], тому струм відновлення 
N-оксиду платифіліну зменшується. 

Час окиснення до 15 хв істотно впливає 
на аналітичний сигнал. Далі струм перестає 
змінюватися (рис. 3б).

Важливим чинником, який впливає на вихід 
продукту окиснення є надлишок окисника. Однак, 
збільшення концентрації (молярного надлишку) 
КПМС у розчині дещо збільшує фоновий струм 
і змінює фонову лінію, тому бажано, щоб 
концентрація КПМС у розчині не перевищувала 
1∙10-4 моль/л, аналогічно до [22]. 

Отже, з проведених досліджень випливає, що 
визначення платифіліну у формі його N-оксиду 
можна виконувати за різних умов. Для порівняння 
метрологічних характеристик визначення 
платифіліну було отримано градуювальні графіки 
за таких умов:

а) окиснення платифіліну за Т = 40 °С і рН =7.1 
та отримання полярограм за такого самого рН, 
тобто рНок = рНпол = 7.1;

б) окиснення платифіліну за Т = 40 °С і рНок = 8.4 
та отримання полярограм за рНпол = 5,1;

в) окиснення платифіліну за Т = 18 °С (кімнатна 
температура), рНок = 8.4, отримання полярограм за 
рНпол =5.1.

а б
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Метрологічні характеристики отриманих 
градуювальник графіків подано в табл. 2. Для 
умов рНок = рНпол одержано найбільше значення 
вільного члена лінійної залежності а і найбільші 
значення межі виявлення і межі визначення, а 
також найменше значення з великим стандартним 
відхиленням інструментальної чутливості b. Це 
свідчить про найменшу придатність таких умов 
до використання в аналізі об’єктів. Непридатним 
для аналітичних завдань також виявився пік П2  
(Е = -1.19 В), який простежується на полярограмах 
за умов б (Т = 40 °С, рНок = 8.4, рНпол = 5.1). 

Розроблений підхід перевірено під час аналізу 
сертифікованих лікарських засобів.

Методика аналізу розчину для ін’єкції 
“Платифілін-Здоров’я”. У склянку відбирали 
аліквоту (від 0.50 до 1.00 мл) РДЗ, додавали 4 мл 
УБС з рН 8.4, далі додавали 0.25 мл 0.01 моль/л 
КПМС і нагрівали на водяній бані впродовж 15 хв за 
температури 40 °С. Потім додавали 0.75 мл 2.5 М 
розчину НСl для створення pH 5.1. Розчин кількісно 
переносили в мірну колбу на 25.0 мл та доводили 

бідистильованою водою до позначки. Переносили 
розчин до комірки, видаляли розчинений кисень 
впродовж 10 хв та знімали полярограми в інтервалі 
потенціалів від 0 до -1.5 В. Концентрацію платифіліну 
визначали за допомогою градуювального графіка. 
Результати визначення платифіліну в розчині для 
ін’єкції “Платифілін-Здоров’я” подано в табл. 3, для 
перевірки надійності визначення використовували 
спосіб змінної аліквоти.

Середній результат визначення і його надійний 
інтервал для надійної імовірності Р=0.99 
становлять С ± ∆С = 2.02 ± 0.13 (мг/ мл). Результати 
аналізу розчину для ін’єкцій “Платифілін-
Здоров’я” потрапляють у допустимий інтервал 
вмісту платифіліну. Ми також порівняли експери-
ментально одержаний результат з результатом 
випробувальної лабораторії, який було зазначено 
у сертифікаті якості. Значення сертифікату якості 
використали як дійсне значення вмісту платифіліну:
Z = Cексп/Сдійсн · 100 % = 102.02 %

 

– свідчить про 
коректність запропонованої методики.

Таблиця 2. Метрологічні характеристики полярографічного визначення платифіліну за різних умов (умови 
а, б, в – див. вище).

                    Умови

Параметр
а б в

Потенціал піку Е, В -1.02 -0.78 -1.19 -0.73
Кутовий коефіцієнт лінійної залежності 

b∙104, мкА∙л/моль 1.3 1.89 0.6 1.52

Sb∙104 0.3 0.03 0.4 0.03
Вільний член лінійної залежності a, мкА 0.15 0.019 0.23 0.018

Sa 0.03 0.004 0.04 0.004
Коефіцієнт кореляції, R2 0.9964 0.9970 0.9956 0.9996

RSD (%) 0.77 0.96 0.36 0.65
LOD∙10–6, моль/л 6.9 0.7 24.6 0.8

LOD, мкг/мл 3.4 0.34 12.0 0.39
LOQ∙10–6, моль/л 21.0 2.1 74.5 2.3

LOQ, мкг/мл  10.2 1.02 36.3 1.12

Vал, мл
С(платифіліну), мг/мл

Нормативна документація Сертифікат якості За розробленою методикою
1.00

1.9 – 2.1 1.98

2.05
1.00 2.00
0.90 2.10
0.50 1.91

Таблиця 3. Результати визначення платифіліну в розчині для ін’єкції “Платифілін-Здоров’я”.
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Визначення платифіліну в таблетках 
“Платифиллин”. У склянку відбирали аліквоту 
1.00 мл РДЗт, додавали 4 мл УБС з рН 8.4, далі 
додавали 0.25 мл 0.01 моль/л КПМС і витримували 
за кімнатної температури впродовж 15 хв. Потім 
додавали 0.75 мл 2.5 М розчину НСl для створення 
pH 5.1. Розчин кількісно переносили в мірну колбу 
(25.0 мл) та доливали бідистильованою водою 
до позначки. Переносили розчин до комірки, 
видаляли розчинений кисень впродовж 10 хв та 
знімали полярограми в інтервалі потенціалів від 
0 до - 1.5 В. Концентрацію платифіліну визначали 
способом градуювального графіка (ГГ). Аналогічно 
виконували визначення способом добавок: у 
склянку відбирали аліквоту 1.00 мл РДЗт й додавили 
добавки РСЗ платифіліну. Потім додавали 4 мл 
УБС з рН 8.4, далі за методикою (табл. 4).

Середній результат визначення і його надійний 
інтервал для надійної імовірності Р=0.99 
становлять С ± ∆С = 5.2 ± 0.6 (мг/таблетку). 
Результати аналізу потрапляють у допустимий 
інтервал вмісту платифіліну. Ми також порівняли 
експериментально одержаний результат з 
результатом випробувальної лабораторії, який 
було зазначено у сертифікаті якості. Значення 
сертифікату якості використали як дійсне значення 
вмісту платифіліну: Z = Cексп/Сдійсн · 100 % = 97.17 % 
– свідчить про коректність запропонованої 
методики, попри найпростішу пробопідготовку 
(розчинення у дистильованій воді) і наявність у 
розчині нерозчинного залишку, результати аналізу 
не обтяжені матричними ефектами.

Валідація полярографічної методики 
визначення платифіліну у розчинах для 
ін’єкцій “Платифілін-Здоров’я”. Максимально 
допустима невизначеність результату аналізу ΔAs 

у розчині для ін’єкцій “Платифілін-Здоров’я” при 
допусках вмісту B = 5 % обчислена згідно з [10, 30-
31] становить:

∆As ≤ B · 0.32 = 5 · 0.32 = 1.6 %
Повна невизначеність результатів аналізу 

складається з невизначеності пробопідготовки 
та кінцевої аналітичної операції. Невизначеність 
пробопідготовки ΔSP для розчину платифіліну 
обчислювали на підставі методики пробопідготовки 
стандартного зразка і досліджуваного розчину за 
формулою

де Δі – окремі складові невизначеності 
(зважування, мірних колб, піпеток), наведені у [26].

Результати обчислень подано у табл. 5.

Невизначеність кінцевої аналітичної операції 
розраховували за формулою:

де SІ = 0.1 % – невизначеність вимірювання 
струму (за паспортом приладу).

Невизначеність пробопідготовки та невизна-
ченість кінцевої аналітичної операції становлять 
повну невизначеність результатів аналізу ∆As:

Спосіб 
визначення

Vдобавки, 
мл

С(платифіліну), мг/таблетку

Нормативна документація Сертифікат якості За розробленою 
методикою

ГГ -

4.4–5.6 5.3

4.92

добавок
0.15 5.12
0.20 5.07
0.25 5.47

Таблиця 4. Результати визначення платифіліну в таблетованій формі “Платифиллин”.

Таблиця 5. Обчислення невизначеності пробопідготовки для визначення платифіліну у розчині для ін’єкцій 
“Платифілін-Здоров’я”.

Операція пробо підготовки Параметр
Невизначеність [10, 31]

РСЗ, % РДЗ, %
Відбір наважки m0 0.93 0.01
Відбір аліквоти піпеткою 2 мл 2 0.5 -
Доведення до об’єму в мірній колбі 100 мл 100 0.12
Відбір аліквоти піпеткою 1 мл 1 0.6
Доведення до об’єму в мірній колбі 25 мл 25 0.23
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Обчислене значення повної невизначеності 
результатів аналізу не перевищує максимально 
допустимої невизначеності результатів аналізу і 
свідчить про те, що пробопідготовка та вимірювання 
аналітичного сигналу не вносять вагомої похибки в 
результати аналізу. 

Валідаційні параметри лінійності, правильності і 
прецизійності досліджували шляхом розбавленням 
з РСЗ дев’ять модельних розчинів (табл. 6) в 
межах від 80 % до 120 % відносно номінального 
вмісту платифіліну в розчині для ін’єкцій. Одержані 
полярограми і побудований за ними ГГ в нормованих 
координатах наведено на рис. 4.

У табл. 7 наведено обчислені за [31] параметри 
лінійної залежності, правильності і прецизійності 
для визначення платифіліну в розчинах для 
ін’єкцій, а також критерії лінійності, правильності і 

прецизійності. 
Використовуючи параметри лінійності Sa і b 

можна оцінити межу виявлення (LOD) і межу 
кількісного визначення (LOQ) за рівняннями: 

що істотно менше нижнього діапазону 
концентрацій (80 %), тому не впливає на точність 
аналізу.

Отже, результати валідаційного оцінювання 
підтвердили коректність розробленої методики 
кількісного визначення платифіліну в розчинах для 
ін’єкцій. 

Рис. 4. Полярограми (а) і графік залежності струму П1 від концентрації платифіліну в нормованих 
координатах (б): 0 – фонова лінія за відсутності платифіліну у розчині; 1-9 – полярограми у розчинах, які 
містять платифілін.

Таблиця 6. Результати аналізу модельних розчинів на вміст платифіліну.

№ 
розчину

Введено РСЗ Значення 
струму I, 

мкА

Знайдено 

V, мл С∙10-6, М Xi = Ci /CCT · 100 % Yi = Ii /ICT · 100 % Zi = Yi / Xi · 100 %

1 1.10 5.97 70.33 0.125 74.88 102.11
2 1.20 6.51 80.00 0.135 80.63 100.79
3 1.30 7.05 86.67 0.146 87.29 100.72
4 1.40 7.60 93.33 0.155 92.72 99.35
5 1.50 8.14 100.00 0.166 99.68 99.68
6 1.60 8.68 106.67 0.179 107.08 100.38
7 1.70 9.23 113.33 0.19 114.03 100.62
8 1.80 9.77 120.00 0.199 119.32 99.43
9 1.90 10.31 126.66 0.213 127.67 100.80

а б

90
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Таблиця 7. Результати перевіряння лінійності, правильності і прецизійності визначення платифіліну в 
розчинах для ін’єкцій.

Параметр Значення Критичні значення Висновок
Лінійність

Кутовий коефіцієнт лінійної залежності, b 0.98772
Sb 0.00022

Вільний член лінійної залежності, a 1.59 2.6 Витримано
Sa 0.23 –

Залишкове стандартне відхилення, S0 0.597 0.84 Витримано
Коефіцієнт кореляції методики, r 0.9992 –

Критерій лінійного коефіцієнту кореляції Rc 0.9991 0.99810 Витримано
Правильність і прецизійність

Середнє значення, Z, % 100.43
Відносне стандартне відхилення, Sz, % 0.85

Відносний надійний інтервал,  
ΔАs.% = t (95 %, 8),∙Sz

1.5967 1.6 Витримано

Систематична похибка, δ 0.43 0.51 Витримано

Висновки
Розроблено нову методику полярографічного 

визначення платифіліну у формі його N-оксиду, 
як аналітичної форми. N-оксид платифіліну 
відновлюється на р.к.е. в широких межах рН. 
Особливістю розробленої методики є можливість 
прямого визначення метаболіту платифіліну, 
що дозволяє визначати N-оксиду платифіліну у 
складних матрицях, наприклад, рослинній сировині. 
Метрологічні характеристики розроблених методик 

не поступаються стандартним методикам. 
Розроблені методики є простими у виконанні, 
експресними й економічно вигідними, а межа 
визначення та селективність переважає існуючі 
титриметричні методики визначення платифіліну. 
Методику визначення платифіліну у розчинах 
для ін’єкцій “Платифілін-Здоров’я” валідовано 
(критерії лінійності, правильності, прецизійності). 
Результати валідацї підтвердили коректність і 
надійність розробленої методики. 
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