BỘ Y TẾ
VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO NĂM 2018
ĐỊNH LƯỢNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO
(ILT 2018 - 2)

1. Yêu cầu và qui định trong tiến hành thử nghiệm
- Mẫu thử nghiệm: Viên nang mềm chứa
Cao khô bạch quả
100 mg
- Chất đối chiếu: Quercetin (có phiếu kết quả phân tích kèm theo).
- Tài liệu tham khảo: tại www.idqc-hcm.gov.vn
+ Quy trình định lượng Flavonoid toàn phần - Chuyên luận tham khảo “Ginkgo
capsules” - USP 40.
+ General Chapters: <621> “Chromatography” - USP 40.
- Yêu cầu:
+ Tiến hành 02 lần thử nghiệm.
Lượng cân mẫu phân tích theo đúng quy trình.
Các thiết bị đo, dung môi, hóa chất phải đạt quy định theo DĐVN V.
+ Tính kết quả thử nghiệm, lấy 02 số lẻ sau dấu phẩy, làm tròn kết quả theo quy định
chung của DĐVN V.
+ Ghi báo cáo theo biểu mẫu đính kèm.
+ Gửi “Báo cáo kết quả phân tích” kèm theo toàn bộ sắc ký đồ về Ban tổ chức.
- Biểu mẫu “Báo cáo kết quả phân tích”.
- Nộp báo cáo trước ngày: 30/8/2018
2. Quy trình thử nghiệm
Xác định hàm lượng flavonoid toàn phần chứa trong mỗi viên nang mềm, tính trên
khối lượng trung bình của viên dựa trên nồng độ và hàm lượng của dung dịch
chuẩn quercetin
Chuẩn bị các dung dịch:
Dung dịch acid phosphoric 0,5%: Pha loãng 5 ml acid phosphoric đậm đặc (TT) với
nước vừa đủ 1000 ml.
Dung dịch acid hydrocloric 25%: Pha loãng 61 ml acid hydrocloric đậm đặc (TT) với
nước vừa đủ 100 ml.
Dung dịch chuẩn: Cân chất chuẩn quercetin và pha trong methanol để được dung dịch
có nồng độ khoảng 0,1 mg/ml. Lọc qua màng lọc millipore 0,45 µm.
Dung dịch thử: Cân 10 viên nang mềm, lấy dịch thuốc, rửa sạch vỏ nang, để khô, cân
lại vỏ nang. Xác định khối lượng trung bình dịch thuốc trong nang.
Trộn đều dịch thuốc của 10 nang. Cân một lượng dịch thuốc tương đương khoảng 50
mg cao khô bạch quả cho vào bình nón nút mài, thêm 20 ml methanol, lắc để phân tán
đều trên cách thủy. Sau đó siêu âm 5 phút. Thêm 5 ml dung dịch acid hydrocloric 25 %,
đun sôi hồi lưu trong cách thủy 40 phút. Để nguội, chuyển vào bình định mức 50 ml,
rửa kỹ bình nón và phễu bằng methanol và tập trung dịch rửa vào bình định mức trên,
thêm methanol vừa đủ thể tích, lắc đều. Lọc qua màng lọc millipore 0,45 µm.
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Điều kiện sắc ký:
Cột: C18, kích thước 4,6 mm × 15 cm; kích cỡ hạt 5 µm hoặc cột tương đương.
Tốc độ dòng: 1,5 ml/phút
Bước sóng phát hiện: 370 nm
Thể tích tiêm: 20 µl
Pha động: Methanol
45
Dung dịch acid phosphoric 0,5 %
55
(Có thể thay đổi tỷ lệ nếu cần)
Cách tiến hành
Yêu cầu
+ Độ lệch chuẩn tương đối về thời gian lưu và diện tích pic của 6 lần tiêm dung dịch
chuẩn không quá 2,0 %.
+ Sắc ký đồ của dung dịch thử phải xuất hiện 3 pic chính với thời gian lưu tương đối
là:
Quercetin
: 1,0
Kaempferol
: khoảng 1,9
Isorhamnetin
: khoảng 2,1
Hàm lượng (mg) flavonoid toàn phần chứa trong mỗi viên nang mềm, được tính theo
công thức:
X mg  

F m P D

  C  2,514  1000
f
M
d

Trong đó:
F: Tổng diện tích của các pic quercetin, kaempferol, isorhamnetin trong dung dịch
thử.
f : Diện tích pic quercetin trong dung dịch chuẩn.
m : Khối lượng chất chuẩn (mg)
M : Khối lượng mẫu thử (mg)
P : Khối lượng trung bình dịch thuốc trong nang (g)
D : Độ pha loãng của dung dịch thử.
d : Độ pha loãng của dung dịch chuẩn.
C : Hàm lượng chuẩn (%)
Ghi chú:
Chuẩn bị dung dịch quercetin chuẩn làm việc (C1) và dung dịch quercetin chuẩn kiểm soát
(C2) riêng biệt.
Xác định giá trị độ lệch (d) giữa giá trị “diện tích pic trên đơn vị khối lượng” của dung
dịch quercetin chuẩn kiểm soát (C2) so với dung dịch quercetin chuẩn làm việc (C1) theo
công thức:
S C1
d 

mC1



S C2
mC2

S C1
mC1
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 100% 

Trong đó:
 d : Giá trị độ lệch (%)
 S C : Diện tích pic của dung dịch quercetin chuẩn làm việc
1

 SC : Diện tích pic của dung dịch quercetin chuẩn kiểm soát
2

 mC : Khối lượng cân quercetin chuẩn làm việc
1

 mC : Khối lượng cân quercetin chuẩn kiểm soát
2

Tính toán hàm lượng flavonoid toàn phần trong viên nang mềm theo dung dịch chuẩn làm
việc (C1)
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BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH
ĐỊNH LƯỢNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO
Xác định hàm lượng flavonoid toàn phần trong viên nang mềm cao bạch quả

Tên phòng thử nghiệm: ......................................................................................................
.............................................................................................................................................
Ngày tiến hành: ..................................................................................................................
Điều kiện môi trường: Nhiệt độ: ……… oC

Độ ẩm: ……….%RH

Thiết bị
Thiết bị

Model – Nhà sản xuất

Ngày hiệu chuẩn

Hạn hiệu chuẩn

Số lô

Hạn dùng

Dung môi - hóa chất – thuốc thử
Tên dung môi, hóa chất,
thuốc thử

Nhà sản xuất

Chất đối chiếu
- Tên: ....................................................................... Hàm lượng (%): ..............................
- Nguồn gốc: .............................................................. Số lô: ..............................................
Điều kiện sắc ký:
- Cột: ………………………………………………………………………………………………………………..
Chiều dài: ……….. (mm), đường kính: ………....(mm), kích thước hạt: ………. (μm)
Nhiệt độ cột: ………….. oC
- Pha động: : .......................................................................................................................
........................................................................................................................
- Tốc độ dòng: ................ ml/phút
- Bước sóng phát hiện: ................ nm.
- Thể tích tiêm: .................. µl.
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Cách tiến hành
- Dung dịch chuẩn:
Lượng cân chuẩn:
Chuẩn làm việc (C1): ......................... (mg)
Chuẩn kiểm soát (C2): .........................(mg)
Cách xử lý: ............................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
- Dung dịch thử:
Cách xử lý: ............................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Tính phù hợp của hệ thống
Dung dịch chuẩn (chuẩn làm việc)
STT

Thời gian lưu (phút)

Diện tích pic

Hệ số đối xứng

Diện tích pic

Hệ số đối xứng

1
2
3
4
5
6
Trung bình
RSD (%)
Dung dịch chuẩn (chuẩn kiểm soát)
STT

Thời gian lưu (phút)

1
2
3
Trung bình
Giá trị độ lệch (d)= ……………………(%)
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Dung dịch thử
Thời gian lưu tương đối

Hệ số đối xứng

Độ phân giải

Quercetin
Kaempferol
Isorhamnetin
Kết quả phân tích
(Khối lượng trung bình dịch thuốc trong viên: ………….. mg/v)
STT

Lượng cân
(mg)

Diện tích pic
Quercetin

Kaempferol

Hàm

Isorhamnetin

Tổng

lượng

diện tích

(mg)

1
2
Hàm lượng trung bình
(mg)
RSD (%)
Dữ liệu gốc đính kèm
-

Dữ liệu cân

Có 

Không 

-

Sắc ký đồ

Có 

Không 

Dữ liệu cân đính kèm

…………………….., ngày ………tháng .….năm 2018
Phụ trách đơn vị
(ký tên, đóng dấu)
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