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45-46. ОДРЕЂИВАЊЕ СТРЕПТОМИЦИНА 

 

Препарат: за вежбу се узима препарат Streptomicin sulfat ињекције (1 лио-бочица 

садржи 1 грам стрептомицина у облику стрептомицин сулфата). 

 

Метода: спектроскопија у видљивој области. 

 

Реагенси: 

 раствор  NaOH  концентрације 1 [mol/l] 

 раствор HCl концентрације 1 [mol/l] 

 0,25%  раствор FeCl3 

 

Припрема стандардних раствора: 

Измери се 50 mg стандардне супстанце стрептомицин сулфата, пренесе се у мерни суд 

од 50 ml и допуни дестилованом водом до црте. У мерне судове од 25 ml одпипетира 

се 2 ml, 4 ml, 6 ml, 8 ml и 10 ml припремљеног раствора и у сваки мерни суд осим 

последњег се дода дестилована вода до 10 ml. Затим се у сваки мерни суд дода по  

2 ml раствор NaOH и загрева на воденом купатилу 30 min све до појаве жуте боје. У 

сваки мерни суд дода се по 2 ml раствора HCl, по 5 ml раствора FeCl3 и допуни се 

дестилованом водом до црте. Концентрације овако припремљених раствора су  

0,08 mg/ml, 0,16 mg/ml, 0,24 mg/ml, 0,32 mg/ml и 0,4 mg/ml. 

 

Слепа проба се припрема тако што се у мерни суд од 25 ml отпипетира 5 ml раствора 

FeCl3 и дестилованом водом допуни до ознаке.  

 

Припрема раствора узорка: 

Одмери се 100 mg узорка Streptomicin sulfatа чврсте супстанце, пренесе се у мерни суд 

од 100 ml, раствори се у дестилованој води и допуни дестилованом водом до ознаке. 

Концентрација овако припремљеног раствора је 1 mg/ml. Отпипетира се 8 ml овог 

раствора у мерни суд од 25 ml и дода дестиловане воде до 10 ml. Затим се додају 2 ml 

растворa NaOH и загрева на воденом купатилу 30 min до појаве жуте боје. Дода се 2 ml 

раствора HCl, 5 ml раствора FeCl3 и допуни се дестилованом водом до ознаке. 

Концентрација овако припремљеног  раствора је 0,32 mg/ml.  

 

Мерење: 

Мерење се врши UV—VIS спектрофотометру у видљивој области. Измере се 

апсорбанције припремљених стандардних раствора на радној таласној дужини  

λ= 550 nm. Добијене вредности уносе се у следећу табелу: 

 

c [mg/ml] 0 0,08 0,16 0,24 0,32 0,4 

А 0      
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На основу добијених вредности конструише се график вредности А= f(c). Измери се 

апсорбанција раствора узорка на истој радној таласној дужини. Са калибрационе криве 

графички се одреди концентрација стрептомицина у узорку.  

 

 

47-48. ИСПИТИВАЊЕ СУСПЕНЗИЈА И ЕМУЛЗИЈА ЗА ОРАЛНУ ПРИМЕНУ 

 

Суспензије и емулзије, спадају у течне препарате који могу бити намењени за оралну 

употребу, за примену на кожи, за парентералну или за ректалну примену. 

 

Суспензије садрже фино уситњене чврсте лековите супстанце суспендоване уз додатак 

помоћних средстава и коригенса у погодном растварачу. 

 

Не смеју садржавати супстанце врло јаког дејства. За стабилизацију суспензија користе 

се средства за спречавање таложења, која су у примењеним количинама 

индиферентна. Емулзије су вискозни течни препарати. Састоје се од две течне фазе 

које се не мешају и хомогено су дисперговане. Једна фаза је увек вода. 

 

Суспензије и емулзије за оралну употребу 

 

Суспензије и емулзије за оралну употребу садрже једну или више лековитих супстанци 

у одговарајућем растварачу. Могу да садрже и одговарајуће конзервансе, 

антиоксидансе и друге помоћне материје, као што су стабилизатори суспензија, 

средства за повећење вискозитета, емулгатори, пуфери, средства за квашење, 

солубилизатори, средства за корекцију укуса и мириса и дозвољене боје. 

 

При развоју препарата, уколико у састав формулације улази конзерванс, ефикасност 

употребљеног конзерванса мора да буде потврђена од стране овлашћеног лица.  

 

Свако вишедозно паковање мора да садржи кашичицу или капаљку за тачно 

одмеравање прописане количине препарата. Чувају се у добро затвореним посудама. 

На сигнатури мора да буде назначен назив додатог конзерванса, начин израде 

емулзије или суспензије, као и услови чувања и рок трајања припремљеног препарата. 

 

Одређивање сулфаметоксазола и триметоприма 

 

Препарат: Bactrim сируп, (100 ml суспензије садржи 4g сулфаметоксазола и 0,8g 

триметоприма). 

 

Метода: UV-VIS спектроскопија. 
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Реагенси: 

1. раствор NаОН концентрације 0,1 [mol/l], 

2. Хлороформ, 

3. 10% раствор НСl, 

4. 0,1% раствор NaNO2 (Припрема се непосредно пред употребу), 

5. 0,5% раствор амонијум-сулфамата, NH4SO3NH2, 

6. 0,1% раствор нафтилетилендиамин-хлорида (Припрема се непосредно пред 

употребу), 

7. 6% раствор сирћетне киселине. 

 

У левку за одвајање помеша се 5 ml узорка са 30 ml раствора NаОН и екстрахује се 

четири пута са по 50 ml хлороформа. Сваки хлороформски слој испере се два пута са по 

10 ml раствора NаОН. Сакупљени водени слојеви употребљавају се за одређивање 

сулфаметоксазола, а хлороформски слојеви за одређивање триметоприма. 

 

Одређивање сулфаметоксазола  

Припрема раствора стандарда: 

У мерном суду од 100 ml раствори се 20 mg стандардне супстанце сулфаметоксазола у 

3 ml раствора NaОН и допуни се, уз мешање, дестилованом водом до ознаке. Затим се 

5 ml овог раствора пипетом пренесе у мерни суд од 50 ml и допуни дестилованом 

водом до ознаке. Концентрација с овако припремљеног стандардног раствора је  

0,02 mg/ml. 

 

Припрема раствора узорка: 

Припремљени водени слој допуни се дестилованом водом до 250 ml, филтрира се 

кроз филтер-папир и 5 ml филтрата допуни се дестилованом водом до 200 ml. Пипетом 

се пренесе 2 ml овог раствора у мерни суд од 25 ml, дода се 1 ml разблажене НСl и 1 ml 

раствора NaN02. Након 2 min. дода се, уз мешање, 1 ml раствора амонијум-сулфамата, 

а након 3 min 1 ml раствора нафтилетилендиамин-хлорида. Затим се након 10 мин 

мерни суд допуни дестилованом водом до ознаке. 

 

Припрема слепе пробе: 

У мерни суд од 25 ml сипа се 1 ml разблажене НСl, 1 ml раствора NaN02., дода се, уз 

мешање, 1 ml раствора амонијум-сулфамата и 1 ml раствора нафтилетилендиамин-

хлорида. Затим се мерни суд допуни дестилованом водом до ознаке. 

 

Мерење: 

Мерење се врши на UV-VIS спектрофотометру, у видљивој области. Измере се 

апсорбанције 2 ml раствора стандарда, AS, и 2 ml  раствора узорка, АX, на радној 

таласној дужини λ= 538 nm, уз припремљену слепу пробу.  
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Методом стандарда израчуна се садржај сулфаметоксазола у сирупу - суспензији, 

према изразу: 

S

X
SX

A

A
cc   

 

100 ml суспензије мора садржавати од 3,6 до 4,4 g сулфаметоксазола. 


