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Розглянуто метрологічні характеристики розробленої методики кількісного 

визначення фіпронілу в субстанції методом високоефективної рідинної хроматографії з 

ультрафіолетовим детектуванням (ВЕРХ/УФ) та порядок проведення валідації, відповідно 

до вимог Державної Фармакопеї України (ДФУ). Визначено валідаційні характеристики: 

правильність, збіжність, внутрішньолабораторну точність, специфічність та лінійність 

за хроматографічного розділення стандартних розчинів фіпронілу у діапазоні концентрацій 

від 80 до 120 % номінального значення. Статистичний обрахунок результатів проводили 

методом найменших квадратів. Авторами експериментально підтверджено відповідність 

валідаційних характеристик методики необхідним критеріям прийнятності. 
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ФІПРОНІЛ. 

 

Фіпроніл – інсектицид, який широко використовується і відноситься до групи 

фенілпіразолів. Фіпроніл уражує центральну нервову систему ектопаразитів, не впливаючи 

на центральну нервову систему господаря. Механізм дії фіпронілу полягає в гальмуванні 

проходження іонів хлору в ГАМК-залежних хлоридних каналах, що порушує роботу 

нервової системи. Через системне блокування фіпронілом нервової системи настає нервове 

збудження і смерть ектопаразитів. Фіпроніл проявляє контактну дію і практично не 

всмоктується через шкіру. Після місцевого нанесення препарат розподіляється по поверхні 

тіла протягом 24 годин, накопичується в епідермісі, сальних залозах, волосяних фолікулах і 

поступово вивільняється протягом певного часу. Створюється ефект "резервуару", що 

забезпечує тривалу залишкову активність фіпронілу.  

В Україні до кінця 2013 р. було зареєстровано близько двадцяти п’яти препаратів 

ветеринарної медицини на основі фіпронілу, половина з яких виготовлені вітчизняними 

підприємствами [1]. Оскільки, згідно ч. 5 ст. 67 Закону України «Про ветеринарну 

медицину», ветеринарні препарати та субстанції, що перебувають в обігу, підлягають 

обов’язковому вибірковому контролю на відповідність якості та технічним регламентам [2], 

у лабораторії розроблена та валідована, як вимагає ISO/IES 17025 [3], методика кількісного 

визначення фіпронілу в субстанції методом ВЕРХ/УФ.  

Валідація – це підтвердження, шляхом дослідження та надання об’єктивних свідчень 

того, що конкретні вимоги, встановлені для конкретного застосування методики, виконано. 

Проведення валідації дає також змогу у майбутньому знизити кількість помилок під час 

виконання методики, оскільки забезпечує розуміння її суті та дотримання головних 

параметрів, дозволяє виявити та усунути недоліки методики ще на ранніх стадіях [3].  
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Для валідації хроматографічних методик використовують різні ключові робочі 

параметри, серед них: правильність, збіжність, внутрішньолабораторна точність, 

специфічність та лінійність. 

Матеріали і методи. У роботі використовували сертифікований стандартний зразок 

фіпронілу, виробництва Sigma-Aldrich. Основний розчин фіпронілу з концентрацією 

1,0 мг/мл готували з урахуванням ступеня чистоти стандартного зразка, зазначеним у 

сертифікаті якості, шляхом розчинення в рухомій фазі. Для кількісного визначення вмісту 

діючої речовини у субстанції мінімальний допустимий діапазон застосування методики 

становить від 80 % до 120 % від номінального вмісту 50,0 мкг/мл. Стандартні розчини 

фіпронілу концентрацією: 40,0; 42,5; 45,0; 47,5; 50,0; 52,5; 55,0; 57,5 і 60 мкг/мл, готували з 

основного розчиненням в рухомій фазі. Розчином плацебо слугувала рухома фаза. Для 

підготовки зразків та проведення аналізу використовували ацетонітрил та метанол 

виробництва Sigma-Aldrich. 

Роботу виконано на системі для ВЕРХ виробництва фірми Varian (США), що 

складається з двох насосів Pro Star 210, автоматичного дозатора Pro Star 410, блоку колонок 

Pro Star 500 та ультрафіолетового детектора Pro Star 325, спорядженої колонкою Luna С18(2) 

(5 µm, 250mm х 4,6mm), виробництва фірми Phenomenex (США). Ізократична система 

елюентів складалася із 50 % розчину метанолу (елюент А) та ацетонітрилу (елюент В) у 

співвідношенні 60:40. Об’єм проби для введення складав 0,005 мл, швидкість потоку 

елюентів 1,0 мл/хв., температура колонки 30 °С, час розділення 20 хвилин. Хвиля 

ультрафіолетового детектора – 210 нм. 

Результати й обговорення. Процедура проведення валідації методик рідинної 

хроматографії докладно викладена в ДФУ [4]. Валідаційними характеристиками кількісних 

випробувань для визначення діючої речовини у субстанції, згідно з вимогами ДФУ, є: 

правильність, збіжність, внутрішньолабораторна точність, специфічність, лінійність та 

діапазон застосування.  

Для проведення валідації методик кількісного аналізу у ДФУ рекомендовано 

використовувати певні підходи та критерії. Одним з них є встановлення прогнозу повної 

допустимої невизначеності аналізу для оцінки коректності методики за виконання його в 

іншій лабораторії. Повна невизначеність аналізу (ΔAS) виражається у відсотках як однобічний 

відносний довірчий інтервал для рівня довірчої ймовірності 95 %. 

Для методик кількісного визначення субстанцій повна допустима невизначеність 

аналізу (ΔAS) не має перевищувати значення BH – 100 %:  

%100 HAS B , де 

BH – верхня межа допуску вмісту діючої речовини за специфікацією субстанції, чи 

сертифікатом якості, у відсотках. 

Характерною особливістю кількісного визначення субстанції фіпронілу є те, що 

Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (Food and Agriculture 

Organization, FAO) нормується тільки нижня межа допуску вмісту – не менше 95 % [5]. Тому 

для неї не існує номінального вмісту, що утруднює встановлення повної допустимої 

невизначеності кількісного визначення за даною формулою та аналітичного діапазону, в 

якому проводиться валідація. 

Одним із можливих шляхів виходу з даної ситуації є введення формального 

номінального вмісту та формальних двосторонніх допусків вмісту, від яких залежать 

критичні значення для повної невизначеності аналізу (як і для параметрів лінійності, 

прецизійності, правильності). Згідно вимог ДФУ критичні значення допусків вмісту для 

кількісного визначення субстанції і, відповідно, критичні значення повної невизначеності 

аналізу становлять від 1 % до 3 % [4]. Для проведення валідації використовували 

максимальне з них (ΔAS = 3 %). 
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Повна прогнозована невизначеність аналізу (ΔAS) пов’язана з невизначеністю 

пробопідготовки (ΔSP) та невизначеністю кінцевої аналітичної операції (ΔFAO). У таблиці 1 

показано вимоги до гранично припустимих похибок для мірного посуду, ваг, засобів відбору 

використаних у пробопідготовці кількісного визначення фіпронілу.  
 

Таблиця1 

  

Розрахунок прогнозованої невизначеності пробопідготовки (ΔSP)  

для кількісного визначення фіпронілу в субстанції 
 

Параметри Пробопідготовка Невизначеність, % 

m0 Вага, мг 50,0 %100
2,0

0




m
m

 = 0,4% 

ν Об’єм колби, мл 50,0 0,17 

ν Об’єм дозатора, мл 0,5 0,7 

ΔSP=  2222 17,07,017,04,0 0,84 % 

 

Примітка: * - У ДФУ [4] в якості гранично припустимої невизначеності зважування рекомендовано 

використовувати значення 0,2 мг. 

 

Для хроматографічних методик передбачається, що, зазвичай, основним джерелом 

невизначеності є кінцева аналітична операція. Невизначеність кінцевої аналітичної операції 

(ΔFAO) визначали дослідженням стандартних розчинів фіпронілу концентрацією 50 мкг/мл у 

різні дні. Дані представлені в табл. 2. 
Таблиця 2 

  

Розрахунок невизначеності кінцевої аналітичної методики (ΔFAO)  

для кількісного визначення фіпронілу в субстанції 
 

№ хроматограми 
І день аналізу ІІ день аналізу 

Площа піку (mAU·min) 

1 13,728 22,930 

2 13,736 22,854 

3 13,739 22,794 

Середнє значення 13,734 22,859 

RSD, % 0,04 0,298 

RSDtot = )298,004,0( 22  /2 0,1505 

t (95%, 2) 4,3020 

ΔFAO, rsmp = ΔFAO
st = 1/ 3  х 4,3020 х RSDtot 0,3738 

ΔFAO, r = 22 3738,03738,0   0,5286 

 

Повна невизначеність аналітичної методики (ΔAS), розрахована на основі 

невизначеностей кінцевої аналітичної операції (ΔFAO) та пробопідготовки (ΔSP) складає: 

ΔAS=
22

FAOSP   = 22 5286,084,0   = 0,99 %  

Отже, для даної методики, повна невизначеність результатів становить 0,99 %, що не 

перевищує максимального критичного значення для цього показника у субстанцій, згідно 

ДФУ [4]. Тобто, розроблена нами методика може застосовуватись в інших лабораторіях з 

отриманням коректних результатів. 

Специфічність аналітичної методики перевіряли шляхом хроматографічного 

розділення стандартних розчинів фіпронілу у концентрації 40, 45, 50, 55, 60 мкг/мл та 

розчину плацебо (рис. 1).  
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Рис. 1. Хроматограми розділення стандартних розчинів фіпронілу (40, 45, 50, 55, 60 мкг/мл)  

та розчину плацебо. 

 

За результатами розділення отримали значення площ піків для кожного стандартного 

розчину фіпронілу розраховували відношення середніх значень площ піків для кожного 

стандартного розчину (Аі) до середнього значення площ піків 100 % розчину фіпронілу (Ast), 

з отриманням величини Yi = (Ai/Ast) х 100 %. А саме, співвідношення «знайдено/введено», у 

відсотках (Zi) (табл.3): 

100
i

i

i
Y

X
Z %, де 

Хі – концентрація стандартного розчину в нормалізованих координатах; 

Yі.- середнє значення площ піків в нормалізованих координатах. 

 

Результати досліджень отримані при вивчені лінійності даної методики використано 

для оцінки правильності та збіжності. Дані представлено в табл. 3.  

Збіжність методики оцінюють з розрахунку відносного довірчого інтервалу:  

ΔZ (%) = t (95%, n-1) х RSDz. 
 

Згідно з вимогами ДФУ, відносний довірчий інтервал ΔZ (%) не повинен 

перевищувати значення граничної невизначеності аналітичної методики (ΔАS) для 

дослідження субстанцій [4]. Повна невизначеність аналізу ΔAS є критичним значенням для 

збіжності результатів. З наведених у таблиці 3 результатів видно, що методика 

характеризується достатньою збіжністю (прецизійністю). Обраховані значення відносного 

довірчого інтервалу ΔZ (1,95 %) менше критичного значення для збіжності результатів ΔAS 

(3,0 %). 

Правильність методики оцінюють за критерієм статистичної незначущості 

систематичної похибки методики (δ %), яка статистично не відрізняється від нуля, якщо 

відхилення середнього значення Z  від 100% не перевищує свій довірчий інтервал:  

δ % = | Z -100 | ≤ 
m

Z , де 

ΔZ - довірчий інтервал, розрахований вище: 

m – обсяг вибірки (число точок прямої).  

Якщо наведене вище співвідношення не виконується, використовують критерій 

незначущості цієї систематичної похибки у порівнянні з максимально припустимою 

невизначеністю аналізу: 

δ % = | Z -100 | ≤ 0,32 х ΔAS. 
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Правильність методики в діапазоні концентрацій від 80 до 120% номінального 

значення підтверджується виконанням критеріїв статистичної і практичної незначущості 

систематичної похибки (табл. 3).  
Таблиця 3 

 

Результати визначення валідаційних критеріїв «збіжність» та «правильність» досліджуваної методики 
 

Концентрація 

стандартного 

розчину 

фіпронілу, мкг/мл 

Концентрація в 

нормалізованих 

координатах, Xi, % 

Середнє значення 

площ піків, mAU·хв 

Середнє значення площ 

піків в нормалізованих 

координатах, Yi, % 

Знайдено до 

введеного,  

100
i

i

i
Y

X
Z

% 

40,0 80 11,099 80,81 101,01 

42,5 85 11,627 84,66 99,60 

45,0 90 12,422 90,45 100,50 

47,5 95 13,107 95,34 100,36 

50,0 100 13,734 100,0 100,0 

52,5 105 14,457 105,26 100,25 

55,0 110 15,097 109,92 99,93 

57,5 115 16,103 117,25 101,96 

60,0 120 16,493 120,09 100,08 

Середнє Z , %  
100,41 

Відносне cтандартне відхилення, RSDz 

Zn

ZZ

RSD i

i

Z

100

1

)(

(%)

2









 0,84 

Відносний довірчий інтервал, ΔZ (%) = t (95%, n-1) х RSDz = 2,3060 х RSDz 1,95 

Критичне значення для збіжності результатів, ΔAS, % 

(гранична невизначеність ) 
3,0 

Систематична похибка: δ = | Z -100 | 0,41 

Перевірка незначущості систематичної похибки 

1) Статистична незначущість: 65,0
3

95,1

9

95,1
(%) 




n

Z ; (0,41 ≤ 0,65) Виконується 

Якщо не виконується вимога до критерію 1, то: 

2) Практична незначущість: δ(%) ≤ 0,32 ΔAS, (0,41 ≤ 0,96) 
Виконується 

Висновок про адекватність методики Коректна 

 

Лінійність – це здатність методики давати величини, прямо пропорційні концентрації 

аналізованої речовини у зразку в межах діапазону застосування. Лінійна залежність 

описується рівнянням: y = bx + a, де:  

у – вимірювана величина; 

х – концентрація досліджуваної речовини; 

b – кутовий коефіцієнт лінійної залежності; 

a – вільний член лінійної залежності. 

З наведених в таблиці 3 даних побудовано графік залежності аналітичного сигналу від 

концентрації робочого розчину фіпронілу в нормалізованих координатах (рис.2). 
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Рис. 2. Залежність аналітичного сигналу від концентрації стандартного розчину фіпронілу в нормалізованих 

координатах. 

 

Наявність лінійної залежності між х і у не завжди є очевидною. Тому 

експериментальні дані, одержані при побудові каліброваної кривої, у першу чергу 

використовують для оцінки жорсткості, тобто ступеня невипадковості лінійного зв’язку між 

х і у, і лише потім визначають значення констант a і b та їх довірчий інтервал. Про 

жорсткість лінійного зв’язку можна судити за величиною лінійного коефіцієнта кореляції r. 

Лінійний коефіцієнт кореляції може змінюватись від -1 до +1. Позитивні значення r 

вказують на збільшення, негативні – на зменшення у із збільшенням х. Чим ближче 

абсолютна величина | r | до одиниці, тим менш випадкова спостережувана лінійна залежність 

між змінними х і у.  

Коефіцієнт кореляції (r), вільний член лінійної залежності або точка перетину з віссю 

ординат (α), стандартне відхилення вільного члена (Sa), кутовий коефіцієнт або тангенс кута 

нахилу прямої (b), стандартне відхилення кута нахилу (Sb) і залишкове стандартне 

відхилення (S0), що визначають критерій «лінійність» розраховували згідно ДФУ [6]. 

Результати наведені у табл. 4. 

Коефіцієнти a і b та інші метрологічні характеристики залежності уі від хі 

розраховують з використанням методу найменших квадратів. Якщо обчислені значення a і b 

використати для визначення значень у за допомогою рівняння y = bx + a, то отримаємо 

значення Y1, Y2,…Yi,…Yn. Розкид значень уі відносно значень Yi характеризує величина 

залишкової дисперсії s0
2, яку розраховують за рівнянням: 



 



m

ii Yy

s 1

2

2

0

)(

, де ν = m – 2. 

Відповідно, розраховуємо залишкове стандартне відхилення: 
2

00 ss  . Розрахунки 

залишкового стандартного відхилення щодо критеріїв прийнятності обраховані в табл. 4. 

Концентрації, що досліджуються за вивчення лінійності, характеризуються 

стандартним відхиленням Sy (%), яке розраховують за формулою: 

1

)X - (X

(%)S 1

2

i

y






m

m

m , де 

Xi – концентрація і-го розчину, у відсотках; 

X  - середня концентрація розчинів; 

m – обсяг вибірки (число точок прямої). 
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Показник стандартного відхилення YS (%) необхідний для оцінки критерію 

коефіцієнта кореляції r. Розрахунки критерію представлені в табл. 4. Вимоги до коефіцієнту 

кореляції виконуються. 
Таблиця 4 

 

Метрологічні характеристики лінійної залежності  
 

 

Критичні параметри 
Отриманий  

результат 

Критерій 

лінійної 

залежності 

Число ступенів свободи точок прямої (f) 7  

Коефіцієнт Стьюдента t, (95%, 5) 2,3646  

Стандартне відхилення концентрацій, що досліджуються, (Sy,%) 13,693  

Коефіцієнт кореляції, r:  

Вимоги: r ≥ 2)
)%;95(

(1
ftSY

AS




  =  

0,9985 

 

0,9957 

0,9985 ≥ 0,9957 

 

 

 

Виконується 

Кут нахилу (b) 1,0113  

Cтандартне відхилення кута нахилу (Sb) 0,0208  

Вільний член (a) -0,72  

Cтандартне відхилення вільного члена (Sa) 2,0925  

Вимоги: 1) Критерій статистичної незначущості для вільного 

члена: 

Δа = t(95%, n-2) х Sa = 2,3646 х 2,0925 =  

|a| ≤ Δа 

 

 

4,948 

0,72 ≤ 4,948 

 

 

Виконується 

Якщо 1 не виконується, то  

2) критерій практичної незначущості вільного члена: 

Δа = 
)100min/(1

%32,0

X

AS



 = 

|a| ≤ Δа 

 

 

 

4,8 

 

0,72 ≤ 4,8 

 

 

 

 

Виконується 

Залишкове стандартне відхилення (S0) : 

Вимоги: 
)%,95(

(%)

ftb

S ASo 
 , або 

3646.2

(%)3

0113,1

8037,0
  

0,8037 

 

0,795 ≤ 1,269 

 

 

Виконується 

 

Для розрахунку довірчого інтервалу (Δа) необхідно розрахувати стандартне 

відхилення вільного члена (Sa) і стандартне відхилення тангенсу кута нахилу прямої (Sb), 

відповідно за формулами: 

  










m m

ii

b

xxm

ms
s

1

2

1

2

2
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m

i
b

a x
m

s
s

1

2
2

2 , 

bs  
2

bs  і 

as  
2

as  

Критерії статистичної і практичної незначущості для вільного члена a відповідають 

критеріям прийнятності. Згідно з результатами представлених у табл. 4, можна зробити 

висновок про підтвердження лінійності методики кількісного визначення фіпронілу в 

субстанції впродовж всього діапазону концентрацій 80 – 120 % номінального значення. 

Для оцінки внутрішньолабораторної точності визначали відносний довірчий інтервал 

ΔZ (%) трьох паралельний визначень кількісного вмісту фіпронілу з концентрацією 100 % у 

різні дні (табл. 5). 
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Таблиця 5 

  

Розрахунок перевірки внутрішньолабораторної точності валідованої методики 
 

Хроматограми 
І день аналізу ІІ день аналізу 

Величина Zi, % 

1 99,96 99,50 

2 100,01 99,17 

3 100,04 98,91 

Середнє значення, ,Z  
3

(%)



iZ

Z  100,0 99,19 

Об’єднане середнє 99,6 

Відносне cтандартне відхилення, RSDz: 

Zn

ZZ
RSD

i

Z

100

1

)(
(%)

2






  

 

 

 

0,48 

Коефіцієнт Стьюдента t, (95%, 5) 2,5706 

Відносний довірчий інтервал, 

ΔZ (%) = t (95%, n-1) х RSDz =2,5706 х RSDz 
1,23 

Критичне значення для збіжності результатів: 

ΔZ (%) ≤ ΔAS 
1,23 ≤ 3% 

 

Внутрішньолабораторна точність розробленої методики підтверджена величиною 

відносного довірчого інтервалу для шести визначень стандартних розчинів фіпронілу у різні 

дні (ΔZ (%) = 1,23), що відповідає критерію прийнятності: відносний довірчий інтервал не 

перевищує максимальну припустиму невизначеність аналізу ΔAS (3 %). 

 

В И С Н О В К И 

 

Методика кількісного визначення фіпронілу у субстанції методом ВЕРХ/УФ 

відповідає критеріям прийнятності. Повна прогнозована невизначеність методики менша 

максимально допустимої невизначеності випробувань для субстанцій. Лінійність, збіжність 

та правильність методики підтверджується протягом досліджуваного діапазону 

концентрацій. Методика кількісного визначення фіпронілу у субстанції є специфічною і 

характеризується достатньою внутрішньолабораторною точністю.  

Перспективи досліджень. Описаний метод валідації буде застосований для інших 

методик кількісного визначення. 

 

METHOD VALIDATION FOR THE QUANTITATION STUDIES FIPRONIL  

IN SUBSTANCE 

 

N. V. Biront, S. M. Melikyan, G. L. Mysko, M. V. Shymko, 

 O. M. Pazderska, D. V. Yanovych 

 

State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives, 

11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine 

 

S U M M A R Y 

 

The metrological parameters of the developed method of the quantitative determination of 

fipronil in substance by method of high-performance liquid chromatography with ultraviolet 

detection and the procedure for validation conformed to the requirements of the State 

Pharmacopoeia of Ukraine (SPU) are considered. The validation characteristics: correctness, 
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convergence, intrabolatory precision, specificity and linearity were determined by chromatographic 

separation of model solutions in the concentration range from 80 to 120 % nominal value. The 

statistical calculation of the results was carried out using the least squares method. The validation 

compliance of the method with to necessary acceptance criteria has been experimentally confirmed 

by the authors. 

Keywords: VALIDATION, QUANTITATIVE DEFINITIONS, SUBSTANCE, FIPRONIL. 

 

ВАЛИДАЦИЯ МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИПРОНИЛА  

В СУБСТАНЦИИ 

 

Н. В. Биронт, С. М. Меликян, Г. Л. Мысько, М. В. Шимко, 

О. Н. Паздерская, Д. В. Янович 

 

Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных 

препаратов и кормовых добавоккормових добавок,  

ул. Донецкая, 11, г. Львов, 79019, Украина 

 

А Н Н О Т А Ц И Я 

 

Рассмотрено метрологические характеристики разработанной методики 

количественного определения фипронила в субстанции методом высокоэффективной 

жидкостной хроматографии с ультрафиолетовым детектированием (ВЖХ/УФ) и порядок 

проведения валидации в соответсвии с требованиями Государственной Фармакопеей 

Украины (ГФУ). Определены валидационные характеристики: правильность, сходимость, 

внутрилабораторная точность, специфичность и линейность при хроматографическом 

разделении стандартных растворов фипронила в диапазоне концентраций от 80 до 120 % 

номинального значения. Статистическую обработку результатов проводили методом 

наименьших квадратов. Авторами экспериментально подтверждено соответствие 

валидационных характеристик методики необходимым критериям приемлемости. 

Ключевые слова: ВАЛИДАЦИЯ, КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ, 

СУБСТАНЦИЯ, ФИПРОНИЛ 
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