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Дисертационният труд съдържа 216 стр.: 
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изводи (2 стр.); цитирана литература (16 стр.) 

 

36 стр. приложения, 1 стр. публикации във връзка с дисертацията и участия в конгреси 

и научни проекти, 1 стр. съдържание.  

 

В дисертационния труд са включени 62 таблици и 39 фигури.  

 

Библиографският списък включва 350 литературни източника. 
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проект. 
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 
 

[]
D

20   специфичен ъгъл на оптично въртене  

A   площ на петно 

BMP-2   костeн морфогенетичен протеин 2 

C   концентрация 

°C   градус по Целзий  

C18   октадецилсилил силикагел  

Cbfα-1   свързващ фактор α1 

CORE   Continuing Outcomes Relevant to Evista 

d [cm]   диаметър на петно 

DXA   двойно-енергийна рентгенова абсорбциометрия  

E [%]   относителна грешка  

ER   естрогенни рецептори 

FIT   Fracture Intervention Trial  

GC   Gas Chromatography 

(газова хроматография) 

GPER    G protein-coupled estrogen receptor 

(G протеин-свързан естрогенен рецептор) 

HIP   Hip Intervention Program 

Hip geometry  оценка на геометрията на бедрената шийка 

assessment  

HMG-CoA  хидрокси-3-метилглутарил коензим A  

HPLC   High Performance Liquid Chromatography 

(високоефективна течна хроматография)  

HPLC-HILIC  High Performance Liquid Chromatography with hydrophyllic interraction 

(високоефективна течна хроматография чрез хидрофилно 

взаимодействие) 

HRMS    масспектрална детекция с висока разделителна способност  

IGFs   инсулиноподобен растежен фактор 

IL-1   интерлевкин 1  

IL-6     интерлевкин 6 

λ   дължина на вълната на електромагнитното лъчение   

LHRH   luteinizing hormone-releasing hormone  

                                       (лутеинизиращ хормон-освобождаващ фактор) 

LOD   limit of detection (граница на откриваемост) 

LOQ   limit of quantitation (граница на количествено определяне) 

Mr   молекулна маса  

M-CSF    макрофагеален колония-стимулиращ фактор  

MORE    Multiple Outcomes of Raloxifene Evaluation  

MS   масспектрометрия  

N               брой индивидуални измервания  

NFкB   ядрен фактор кB   

NICE    National Institute for Health and Clinical Excellence 

NIH   National Institute for Health    
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NMR   ядрено-магнитен резонанс             

NP   normal phases (нормални фази) 

P [%]   доверителна вероятност  

рDXA   периферна двойно-енергийна абсорбциометрия 

PPZ   1-(2,4-dinitro-5-fluorophenyl)-4-methylpiperazine  

рQCT     периферна количествена компютърна томография    

PROOF   Prevent Recurrence of Osteoporotic Fractures  

PTH 1-84  паратиреоидeн хормон 

QCT    количествена компютърна томография  

QUS   количествен ултразвук 

R [%]   аналитичeн добив (степен на възвръщане) 

r [cm]    радиус на петно 

R
2   

корелационен коефициент  

RANK    рецепторeн активатор на ядрения фактор кB (NFкB)  

RANKL  рецепторeн активатор на ядрения фактор кB-лиганд 

Rf     подвижност спрямо фронта 

RP   reversed phases (обърнати фази) 

RSD [%]  относително стандартно отклонение 

RUTH   Raloxifene Use for The Heart 

S [cm
2
]    площ на петно 

SERM                селективни модулатори на естрогенните рецептори 

SD    стандартно отклонение 

S
___

X    средна квадратична грешка 

t   коефициент на Стюдънт        

TBS   Trabecular Bone Score (трабекуларен костен метод) 

TLC    Thin Layer Chromatography 

(тънкослойна хроматография) 

TNF-    тумор-некрозисен фактор  

tR [min.]  време на задържане 

U    критерий на Шовене 

UHPLC  ултра високоефективна течна хроматография 

UV   ултравиолетова детекция 

V [l]   обем 

VFA    Vertebral Fracture Assessment 
___

X     срeдна аритметична стойност 
___

X  ± t.S
___

X    доверителен интервал  

ATP   аденозинтрифосфат 

ДНК    дезоксирибонуклиновата киселина  

EMA   Европейска агенция по лекарствата  

КМП    костна минерална плътност 

СЗО   Световна Здравна Организация  

СУЕ    скорост на утаяване на еритроцитите 

ФИ   фармакоикономически  
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В   Ъ   В   Е   Д   Е   Н   И   Е 

 

Професионалната реализация на съвременните фармацевти днес носи по-големи 

отговорности – да участва активно заедно с останалите медицински специалисти за 

оптимизиране на лекарствената терапия на пациентите, което включва редуциране и избягване 

на предвидими лекарствено-свързани проблеми, разработване на индивидуален план за лечение 

или промени в настоящия. Важен момент се явява необходимостта от контрол на лекарствената 

употреба. Многобройни проучвания показват, че той е необходим, т.к. има важна връзка между 

заболеваемост/смъртност и фармакотерапия. Много провеждани проучвания показват, че 

осъществяването на фармацевтични грижи и мониторинг на терапията особено при хронични 

заболявания има съответните клинични, икономически и хуманни ползи. 

Постигането на терапевтичните цели изисква съвместна работа на фармацевта както с 

другите здравни специалисти, така и с пациента, за да оцени точно неговите нужди от 

лекарствена терапия.  

 Фармацевтичните грижи могат да бъдат прилагани за всеки един пациент, но най-

подходяща група са пациенти с хронични заболявания, които продължително време приемат 

лекарства и са застрашени в най-голяма степен от лекарствено-свързани проблеми. 

Фармацевтичните грижи при тези пациенти могат да доведат до спестяване на финансови 

средства на обществото чрез избягване на дълготрайни усложнения на заболяванията или 

влошаване на диагнозата, вследствие неадекватен контрол на заболяването. 

Остеопорозата е широко разпространено в целия свят социално-значимо заболяване и е 

сериозен рисков фактор за общественото здраве. Рискът от фрактури се увеличава с възрастта и 

при двата пола и е свързан с намаляване на костната минерална плътност. 

 Пациентите страдащи от остеопороза са специфична група, която има редица нужди, 

свързани със заболяването, лекарствената терапия и възможните тежки инвалидизиращи 

усложнения. Фармацевтичните грижи при тях имат няколко основни цели: 

 мониторинг на лекарствената терапия 

 обучение за правилно лечение 

 съвети за здравословна диета чрез различни модели за структуриране на храненето 

 съвети за подходяща двигателна активност 

 съвети за профилактика на краткосрочните усложнения, които могат да застрашат 

живота на пациента. 

Класическият терапевтичен подход е с aнтирезорбтивни антиостеопорозни средства: 

бисфосфонати и селективни естроген рецепторни модулатори, но те имат много странични 

действия. 

Перспективна терапевтична тенденция е проучването на съединения с ниска токсичност и 

потенциални свойства за повлияване едновременно на патогенетичните механизми на болестта и 

оксидативния стрес като фитоестрогените и хормоно-заместващата терапия.  

Важна съставна част от процеса на контрол на лекарствата е контролът на качеството на 

активните субстанции. Контролът на качеството е съвкупност от аналитични процедури за 

идентичност, наличие на сродни вещества и количествено съдържание, базирани на 

предварително валидирани методики. За осигуряване на качеството е необходимо разработване 

и валидиране съгласно Международната Конференция по Хармонизация на аналитични методи, 

с цел алтернативното им приложение за идентичност и количествено определяне на 

компонентите в смес. Липсата в Европейска Фармакопея на дензитометричен, HPLC и GC-

методи за анализ на субстанции Еstradiol hemihydrate и Еstradiol valetatе и липсата на 

дензитометричен и GC-метод за анализ на тези естрогени в комбинации в таблетки, обуславя 

необходимостта от разработване на дензитометричен, HPLC и GC-методи и валидиране на 

аналитичните процедури, с цел допълване на фармакопейните методи за осъществяване на 

контрол на качеството на лекарствени продукти, съдьржащи Еstradiol hemihydrate и Еstradiol 

valetate. 
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  I. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ. 

 

I.1. ЦЕЛ.  

 

Данните от литературната справка откриват перспективи за нови, по-

задълбочени проучвания, залегнали в целта на дисертационния труд: социален и 

клиничен анализ на лекарствената терапия при пациенти с остеопороза и фармако-

химично охарактеризиране на прилаганите в тази терапия лекарства със стероидна 

структура.  

 

I.2. ЗАДАЧИ. 
  

За изпълнение на поставената цел са определени следните задачи: 

 

1. Анализ на ръководствата за лечение на пациенти с остеопороза в световен мащаб и 

анализ на законодaтeлните възможности за прилагане на Фармацевтични грижи в 

България. 

1.1. Анкетно проучване на спазването на Препоръки за добра практика при лечение на 

Остеопороза. 

1.2. Сравнителна характеристика на разпространението и риска от остеопороза в 

световен мащаб, като се проследят честотата на фрактурите и бъдещите тенденции в 

зависимост от пол, възраст, географски региони. 

 

2.  Разработване и валидиране на дензитометричен метод за анализ на лекарствени продукти, 

съдържащи стероидни съставки (Estradiol hemihydate и Estradiol valerate). 

 

3. Изследване на обратнофазов HPLC-метод в изократичен и градиентен режим за 

анализ на стероидсъдържащи комбинирани антиостеопорозни лекарствени продукти. 

 

4. Разработване и валидиране на HPLC-HILIC-метод за анализ на Estradiol hemihydate в 

комбинира-ни лекарствени продукти, прилагани в терапията при остеопороза. 

 

5.  Разработване  на HPLC-методи в комбинация с масспектрометрия (UHPLC-HRMS) и 

на газхроматографски-масспектрометричен метод за анализ на стероидсъдържащи 

лекарствени продукти. 
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II. МАТЕРИАЛИ. 

 

II.1. Лекарствени продукти (Таблица 1.). 

Таблица 1. Лекарствени продукти. 

 

N: Таблетки Състав Производител  

1. Еstrofem tabl. Estradiol 

hemihydrate 2 mg 

- ЕF70064 

Nono Nordisk (Дания) 

2. Femoston 

F1 tabl. 

Estradiol 

hemihydrate 2 mg 

- 341141  

Abbott (Холандия) 

3. Femoston  

F2 tabl. 

Estradiol 

hemihydrate 2 mg 

Didrogesteronе 

10 mg 

341141  

Abbott (Холандия) 

4. Trisequence 

T1 tabl. 

Estradiol 

hemihydrate 2 mg  

- DF 70298 

Nono Nordisk (Дания) 

5. Trisequence 

T2 tabl. 

Estradiol 

hemihydrate 2 mg 

Noretisteronе 

acetate 1 mg 

DF 70298 

Nono Nordisk (Дания) 

6. Trisequence 

T3 tabl. 

Estradiol 

hemihydrate 1 mg 

- DF 70298 

Nono Nordisk (Дания) 

7.   Climonorm  

  CN1 tabl. 

Estradiol valerate  

2 mg 

- WEKSBH 

Bayer (Германия) 

8.   Climonorm  

  CN2 tabl. 

Estradiol valerate  

2 mg 

Levonogestrel 

0.15 mg  

WEKSBH 

Bayer (Германия) 

9.   Climen  

  CM1 tabl. 

Estradiol valerate 

2 mg 

- 344418 

Bayer (Германия) 

10.   Climen  

  CM2 tabl. 

Estradiol valerate 

2 mg 

Ciproterone 

acetate 1 mg 

344418 

Bayer (Германия) 

 

 

II.2. Материали за количествено определяне на Estradiol hemihydrate и Estradiol valerate чрез 

дензитометричен метод. 

1) Изследвани съединения с фармакопейна чистота: референтни субстанции Estradiol hemihydrate 

N: D00 166536, Estradiol valerate. 

2) Разтворители с фармакопейна чистота:  

ацетон (Sigma Aldrich, N: SZBC 186 SV UN 1090) 

хлороформ (Sigma Aldrich, N: SZBD 074 SV UN 1888) 

99.98 % етилов алкохол (Sigma Aldrich, N: SZBD 0500 V UN 1170). 

3) Хроматографски  плаки: TСХ стъклена плака Silicagel G60F254, 20 cm x 20 cm (Sigma Aldrich, 

N: 2364681). 

 

II.3. Материали за HPLC и GC. 

1) Изследвани съединения с фармакопейна чистота:  

референтна субстанция Estradiol hemihydrate N: D00 166536 с чистота > 99 %  

референтна субстанция Estrone с чистота > 99 %. 

2) Реактиви с фармакопейна чистота:  

амониев формиат „Suprapur”. 

3) Разтворители с фармакопейна чистота:  

ацетонитрил за HPLC/MS (Sigma Aldrich, N: SZBD 150 SV UN 1648) 

метилов алкохол (Sigma Aldrich, N: SZBD 063 AV UN 1230)  

хлороформ (Sigma Aldrich, N: SZBD 074 SV UN 1888) 

ултра чиста вода (18 MΩ/cm). 
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III. МЕТОДИ. 

III.1. Методи при проучвания в социалeн аспeкт. 

III.1.1. Преглед на Ръководствата за лечение на остеопороза в 7 европейски държави, 

САЩ, Австралия, Канада, Индия, Япония и ЮАР. 

 Приложен е документен анализ на общо 13 ръководства. Проучените материали на база-

та на литературен преглед са: литературни данни по ключови думи в научните бази данни: 

Google Scholar, Medline, Scopus, Springer и разработени национални ръководства за същността 

на услугата Фармацевтични грижи. Данните са обработени статистически. Анализ на цитирана-

та литература – анализират се броя и съдържанието на цитираните информационни източници. 

 

III.1.2. Анализ на български стандарти за лечение на остеопороза. 

 На базата на проведения документен анализ са проучени Препоръки за добра практика 

по Остеопороза в България, издание на Министерство на Здравеопазването. Проведен е 

сравнителен анализ спрямо европейските и световни ръководства. 

 

III.1.3. Анализ на приложението на Препоръки за добра практика по Остеопороза в 

реалната практика. 

 В хода на проучването са приложени следните материали: 115 анкети за оценка на 

приложението на Препоръки за добра практика по Остеопороза. Методите, използвани по време 

на проучването са: 1) преки: анкета за оценка на приложението на Препоръки за добра практика 

по Остеопороза; 2) косвени: анализ на документи; метод за синтезиране на ситуация; 

математико-статистически методи за интерпретиране на данните. При избора на респонденти са 

спазени следните критерии: ендокринолог; в практиката си да диагностицира и лекува пациенти 

с остеопороза. За провеждането на проучването са избрани 115 респонденти от София и 

Пловдив.  

 

III.2. Дензитометричен метод за определяне на Estradiol hemihydrate и Estradiol valerate. 

1) Апаратура: TСХ дензитометър VILBER LOURMAT CN-15 LC Serial: 16263, режим на 

сканиране при дължина на вълната λ = 254 nm; микропипета 10 μl (Hamilton, Bonaduz, 

Switzerland, N: 18005 701); TСХ камера (22 сm/12 сm/22 cm). 

 

2) Хроматографски условия: неподвижна фаза: стъклена плака Silicagel G60F254                                           

(20 cm x 20 cm); подвижна фаза: хлороформ : ацетон = 90 : 10 v/v; UV-детекция при  = 254 nm.  

 

3) Приготвяне на разтвори от референтни субстанции Estradiol hemihydrate и Estradiol 

valerate за валидиране на дензитометричен метод по отношение на параметър линейност. 

От референтна субстанция Estradiol hemihydrate се измерват: 0.005 g, 0.01 g, 0.015 g,  

0.02 g, 0.025 g, 0.03 g, 0.035 g, 0.04 g, 0.045 g, 0.05 g и се разтварят поотделно в 99.98 % етилов 

алкохол до 10.0 ml до получаване на разтвори с концентрации: 5.10
–4 

g/ml, 1.10
–3 

g/ml,                

1.5.10
–3

g/ml, 2.10
–3 

g/ml, 2.5.10
–3

g/ml, 3.10
–3 

g/ml, 3.5.10
–3 

g/ml, 4.10
–3

g/ml, 4.5.10
–3 

g/ml, 5.10
–3 

g/ml. 

От референтна субстанция Estradiol valerate се измерват: 0.005 g, 0.01 g, 0.015 g, 0.02 g, 0.025 g, 

0.03 g и се разтварят поотделно в 99.98 % етилов алкохол до 10.0 ml до получаване на разтвори 

с концентрации: 5.10
–4 

g/ml, 1.10
–3 

g/ml,  1.5.10
–3

g/ml, 2.10
–3 

g/ml, 2.5.10
–3

g/ml, 3.10
–3 

g/ml.  

 

4) Приготвяне на моделни смеси от референтни субстанции Estradiol hemihydrate и 

Estradiol valerate за валидиране на дензитометричен метод по отношение на аналитичeн 

параметър правилност (точност). 

Приготвят се по 3 проби от 3 моделни разтвори, като точно измерени количества 

респективно от референтни субстанции Estradiol hemihydrate и Estradiol valerate, отговарящи на 

75 % (I: 1.5 mg), 100 % (II: 2 mg) и 125 % (III: 2.5 mg) от теоретичната концентрация в таблетки 

(2 mg), се разтварят поотделно в 99.98 % етилов алкохол до 10.0 ml и се анализират чрез 

описания дензитометричен метод. 
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5) Приготвяне на моделни смеси от референтни субстанции Estradiol hemihydrate и 

Estradiol valerate за валидиране на дензитометричен метод по отношение на аналитичен 

параметър прецизност (повторяемост). 

Приготвят се по 6 моделни разтвори, като точно измерени количества респективно от 

референтни субстанции Estradiol hemihydrate и Estradiol valerate, отговарящи на 100 % (2 mg) от 

теоретичната концентрация в таблетки (2 mg), се разтварят поотделно в 99.98 % етилов алкохол 

в мерителни колби от 10.0 ml и се анализират чрез описания дензитометричен метод. 

 

6) Приготвяне на тест-разтвори от лекарствeни продукти – таблетки, съдържащи Estradiol 

hemihydrate и Estradiol valerate за изследване на аналитичен параметър прецизност 

(повторяемост). 

От стрита хомогенизирана таблетна маса на аналитична везна с точност до 4 знак се 

претеглят по 6 проби, съдържащи количество, еквивалентно респективно на 10 mg и 20 mg 

Estradiol hemihydrate и по 6 проби, съдържащи количество, еквивалентно на 20 mg Estradiol 

valerate. Пробите се разтварят поотделно в 99.98 % етилов алкохол до 10.0 ml. Разтворите се 

филтруват през филтър синя лента и се анализират чрез описания дензитометричен метод.  

 

7) Хроматографска  процедура. 

От всички разтвори с микропипета се нанасят по 10 l на стъклена плака Silicagel 

G60F254. Плаките се хроматографират при подвижна фаза: хлороформ : ацетон = 90 : 10 v/v в 

хроматографска камера, предварително наситена с парите на подвижната фаза и се 

дензитометрират при λ = 254 nm. 

 

III.3. RP-HPLC и HPLC-HILIC методи с UV и HRMS-детекция и GС/MS за анализ на 

Estradiol hemihydrate и Estradiol valerate. 

 

1) Апаратура.  
а) Апарат за високоефективна течна хроматография ”HPLC 200” (Perkin Elmer, USA) със: 

спектрофотометричен детектор LC-785A (Bioanalytical systems, USA); аутосемплер серия 200; 

термостат (Perkin Elmer, Waltham, MA, USA); колони: LiChrospher C18 (125 mm х 4 mm); Zorbax 

HDB C8 (150 mm x 4.6 mm), Nova Pack (150 mm x 4.6 mm); Spherisorb Amino                                       

(250 mm x 4.6 mm x 5 µm). 

б) Апарат за ултра високоефективна течна хроматография ”Accela UHPLC” с:   

масспектрометричен детектор HRMS ”Q-Exative”; H-ESI-интерфейс (”Thermo Fisher Scientific”, 

Waltham, MA, USA); колони тип ”Core-shell”: ”Kynetex” RP C8 (50 mm x 3 mm х 2.6 µm) 

(Phenomenex Inc, Torrance, CA, USA); ”Poroshell” RP C18 (150 mm x 3 mm x 2.7 µm) (Agilent, 

Santa Clara, CA, USA); Silica HILIC (100 mm x 2.6 m) (Phenomenex Inc, Torrance, CA, USA).  

в) Газов хроматограф „Trace” с: масспектрометричен детектор TSQ (”Thermo Fisher Scientific”, 

Waltham, MA, USA); „split/splitless” инжектор; капилярна колона: HP-35 (30 m x 0.25 mm x          

0.25 µm) (”Agilent”, Santa Clara, CA, USA) 

г) Ултразвукова вана (Branson Wilmington, NC, USA) 

д) Апарати за ултра чиста вода: ”Milli-Q”,”Milipore” (Bedford, MA, USA) и ”Еlga” (VWR 

International, Randor, PA, USA). 

 

2) Хроматографски условия. 

a) Хроматографски условия за обратнофазов RP-HPLC-метод с UV-детекция.  

– изократичен режим: стационарна фаза: колона Nova Pack C18, подвижна фаза: ацетонитрил : 

метанол : вода = 40 : 5 : 55 v/v, скорост на потока: 1 ml/min., UV-детекция при  = 204 nm 

– градиентен режим: стационарна фаза: колона Nova Pack C18 с градиент на концентрацията на 

ацетонитрил от 35 % (ацетонитрил : метанол : вода = 35 : 5 : 60 v/v) до 70 % (ацетонитрил : 

метанол : вода = 70 : 5 : 25 v/v), скорост на потока: 1 ml/min., UV-детекция при  = 230 nm. 
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б) Хроматографски условия за RP-HPLC-метод с мас-детекция с висока разделителна 

способност (RP-UHPLC-HRMS): градиент на концентрацията на ацетонитрил: от 20 % (аце-

тонитрил : метанол : вода = 20 : 5 : 75 v/v) до 90 % (ацетонитрил: метанол : вода = 90 : 5 : 5 v/v), 

скорост на потока: 1.0 ml/min.  

 

в) Хроматографски условия за HPLC-HILIC-метод с UV-детекция.  

Изократично HPLC-HILIC елуиране при: стационарна фаза: колона Spherisorb Amino            

(250 mm x 4.6 mm x 5 µm); подвижна фаза: ацетонитрил : вода = 55 : 45 v/v; скорост на потока:           

2 ml/min.; UV-детекция при λ = 230 nm. 

 

г) Хроматографски условия за HPLC-HILIC-метод с мас-детекция.  

Градиентно UHPLC-HILIC eлуиране при колона Silica HILIC (100 mm x 2.6 µm) с 

градиент на съдържанието на вода в подвижната фаза от 95 % до 55 % (ацетонитрил : вода =            

45 : 55 v/v) при скорост на потока: 2 ml/min. 

 

д) Хроматографски условия за GC-метод. 

Стационарна фаза: колона HP-35 (30 m x 0.25 mm x 0.25 µm), температурна програма от 

100 
o 
C до 330 

о
С и детекция с масспектрометричен детектор. 

 

3) Приготвяне на разтвори от референтна субстанция Estradiol hemihydrate за валидиране 

на HPLC-HILIC-метод по отношение на аналитичен параметър линейност. 

 

a) Основни стандартни разтвори на Estradiol hemihydrate и на Estrone. 

Претеглят сe по 0.05 g респективно от референтна субстанция Estradiol hemihydrate и от 

референтна субстанция Estrone и поотделно се разтварят в 15 ml ацетонитрил при сонифицира-

не в ултразвукова вана. След разреждане с ацетонитрил до 50.0 ml от получените разтвори с 

концентрация 1.0 mg/ml, се смесват равни количества за получаване на смесен стандарт.  

 

б) Стандартни разтвори на Estradiol hemihydrate. 

За построяване на калибрационна права при HPLC-HILIC-метода се приготвят серия 

стандартни разтвори чрез разреждане съответно на 30 µl, 50 µl, 100 µl, 200 µl, 300 µl и 400 µl от 

основния стандартен разтвор на Estradiol hemihydrate (1.0 mg/ml) до 10.0 ml с подвижната фаза: 

ацетонитрил : вода = 55 : 45 v/v, до получаване на разтвори с концентрация на Estradiol hemi-

hydrate: 3.10
–6 

g/ml, 5.10
–6 

g/ml, 1.10
–5

g/ml, 2.10
–5 

g/ml, 3.10
–5

g/ml, 4.10
–5

g/ml. Стандартен разтвор 

за анализ на таблетки по метод на външния стандарт се приготвя като от субстанция Estradiol 

hemihydrate се претеглят 0.002 g и се разтварят в ацетонитрил до 100.0 ml. Разтворите се 

филтруват през мембранен филтър 0.45 µm и се анализират чрез HPLC-HILIC-метода.  

 

в) Приготвяне на разтвори от таблетки. 

От хомогенизирана таблетна маса се претегля количество, еквивалентно на съдържа-

нието на Estradiol hemihydrate в таблетки (2 mg), разрежда се в мерителна колба от 100.0 ml с 

ацетонитрил, сонифицира се 10 min. на ултразвукова вана и престоява 30 min. на тъмно за 

утаяване на суспензията. Аликвотна част от разтвора се филтрува през мембранен филтър           

0.45 µm и се съхранява на тъмно за не повече от 6 h. Пробата се анализира чрез HPLC-HILIC-

метода.  

 

III.4. Статистически метод.  

Данните за измерваната величина, получени за разтвори с нарастващи концентрации, се 

подлагат на линеен регресионен анализ и по регресионното уравнение: y = a.x + b, се из-

числяват: концентрация; LOD (limit of detection, граница на откриваемост) = 3.3.SD/а; LOQ 

(limit of quantitation, граница на количествено определяне) = 10.SD/а; SD – стандартно 

отклонениe. 
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IV. РЕЗУЛТАТИ ОТ СОБСТВЕНИ ПРОУЧВАНИЯ 

 

IV.1. Резултати от проучвания в социален аспект. 

Формулирани са следните хипотези: 

 1. В разгледаните държави съществува добре структурирано ръководство за лечение и 

превенция на заболяването остеопороза. 

 2. Препоръки за добра практика по Остеопороза отговаря на Европейските Ръководства 

за лечение на остеопороза. 

3. Терапията на пациентите с остеопороза следва Препоръките за добра практика по 

Остеопороза. 

 

IV.1.1. Преглед на Ръководствата за лечение на остеопороза в Европа, САЩ, Австралия, 

Канада, Индия, Япония и ЮАР. 

IV.1.1.1. Резултати.  

В резултат на проведения документен анализ са анализирани Ръководствата за лечение 

на остеопороза на 6 европейски страни: Полша, Франция, Гърция, Словакия, Обединено 

Кралство и Норвегия  (Таблица 2.) и Ръководството на Европейската фондация за остеопороза 

и заболявания по костите (Таблица 3.). 

 

Таблица 2. Сравнителен анализ на Европейските Ръководства за лечение на  

                     остеопороза. 

 

Страна 

 

Година 

на 

публи-

куване 

Определение Стандартна 

терапия 

Мониторинг 

на 

лечението 

Диети-

чен 

режим 

ФИ 

анализ 

на тера-

пиите 

Гърция 2004 Не Да Да Да Не 

Норвегия 2005 Остеопорозата се определя 

като костна минерална 

плътност (g/сm
2
), измерена 

чрез рентгенова абсорбцио-

метрия, равна на или по-

ниска от 2.5 стандартни 

отклонения (SD) под 

средното за жени преди 

менопауза (Т-score ≤ - 2.5). 

Да Да Не Не 

Обединено 

Кралство 

2000 Не Да Да Не Не 

Полша 2013 Не Да Не Не Не 

Словакия 2011 Не Да Не Не Не 

Франция 2012 Остеопорозата е дифузно 

заболяване на скелета, 

характеризиращо се с на-

маляване на здравината на 

костите в резултат на по-

вишен риск от фрактури. 

Да Да Не Не 
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Таблица 3. Ръководство на Европейската фондация за остеопороза и заболявания  

                     по костите. 

 

Година 

на публи-

куване 

Определение Стандартна 

терапия 

Монито-

ринг на 

лечението 

Диети-

чен 

режим 

ФИ 

анализ  

на тера-

пиите 

1997 Прогресивна системна болест 

на скелета, характеризираща се 

с намалена костна маса и 

влошаване на микроструктура-

та на костната тъкан, с 

последващо повишаване на 

чупливостта на костите и 

податливост към счупване. 

Да Да Да Да 

 

IV.1.1.2. Обсъждане.  

 

Проведеният документен анализ на Ръководството на Европейската фондация за 

остеопороза и заболявания по костите, което е най-старото Европейско Ръководство за лечение 

и превенция на остеопороза (1997 г.) и Ръководствата за лечение на остеопороза на Гърция, 

Норвегия, Обединеното Кралство, Полша, Словакия и Франция, показва значими разлики. Само 

в три от седемте Ръководства съществува дефиниция на заболяването.  

Интересен факт е разминаването в същността на определенията. Докато в Европейското 

Ръководство и в това на Норвегия се набляга на намалената костна плътност, в това на Франция 

се разглежда само понижението в здравината на костите.  

Във всичките 7 Ръководства се разглежда лекарствената терапия при остеопороза, като 

се наблюдава сходност в терапевтичните подходи. Ръководствата предполагат стриктно 

мониториране на лекарствената терапия с цел намаляване риска от поява на нежелани 

лекарствени реакции, както и прецизно дозиране на лекарствата. Само в Ръководствата на 

Полша и Словакия такива подходи не са разгледани.  

Само в Европейското Ръководство и Ръководството на Гърция е разгледан диетичен 

режим при пациентите с остеопороза, като той е много подробен в Европейското, докато в 

гръцкото е само маркиран. За съжаление фармакоикономически (ФИ) подход за оценка на 

разходите при терапията на заболяването е приложен само в Европейското Ръководство, като 

оценката е на базата на анализа разход-ефективност. 

Представен е сравнителен анализ на Ръководствата за лечение и превенция от 

остеопороза на САЩ, Австралия, Канада (Таблица 4.), Индия, Япония и ЮАР (Таблица 5.).  

Проведеният анализ на Ръководствата на САЩ, Австралия, Канада, Индия, Япония и 

ЮАР показва, че най-стари са Ръководствата на САЩ и Канада.  

Най-пълна дефиниция на заболяването дава Ръководството на САЩ, докато такава 

дефиниция липсва в Японското Ръководство.  
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Таблица 4. Сравнителен анализ на Ръководствата за лечение и превенция на  

                     остеопороза на САЩ, Австралия и Канада. 

Страна 

 

Годи-

на на 

публи-

куване 

Определение Стан-

дартна 

тера-
пия 

Мони-

торинг 

на 
лече-

нието 

Диети-

чен 

режим 

ФИ анализ  

на  

терапиите 

САЩ 2001 

(2003) 

Постменопаузалната остеопороза е 

състояние, характеризиращо се със 

следните особености: 

• ниска костна маса 

• микроструктурно влошаване на 

костната тъкан, водещо до чупливост на 

костите 

• последваща податливост към 

фрактури. 

Да Да Да Да чрез 

анализ 

разход-

ефектив-

ност 

Австра-

лия 

2010 Остеопорозата се определя като 

заболяване, характеризиращо се с ниска 

костна маса и микроструктурно 

влошаване на костната тъкан, което 

води до повишена чупливост на костите 

и последващо повишаване на риска от 

фрактури.  

Да Да Не Не 

Канада 2002 

(2010) 

Определение на СЗО: остеопорозата е 

систематично скелетно заболяване, 

характеризиращо се с ниска костна маса 

и микроструктурно влошаване на 

костната тъкан, с последващо повишава-

не на чупливостта на костите и 

податливост към фрактури. 

Да Да Да Не 

 

Таблица 5. Сравнителен анализ на Ръководствата за лечение и превенция на остеопороза  

                     на Индия, Япония и ЮАР. 

 

Страна 

 

Годи-

на на 

публи-

куване 

Определение Стан-

дартна 
тера-

пия 

Мони-

торинг 
на 

лече-

нието 

Диети-

чен 
режим 

ФИ анализ 

на 
терапиите 

Индия 2013 Определение на СЗО: остеопорозата е 

систематично скелетно заболяване, 

характеризиращо се с ниска костна маса 

и микроструктурно влошаване на 

костната тъкан, с последващо повиша-

ване на чупливостта на костите и 

податливост към фрактури. 

Да  Да  Да  Не  

Япония 2004 Не  Да  Да Да  Не  

ЮАР 2010 Определение на СЗО: остеопорозата е 

систематично скелетно заболяване, 

характеризиращо се с ниска костна маса 

и микроструктурно влошаване на 

костната тъкан, с последващо повиша-

ване на чупливостта на костите и 

податливост към фрактури. 

Да Да Да Не 



14 
 

Повечето от разгледаните Ръководства цитират определението на СЗО за остеопороза, 

като там са налични двете характеристики на заболяването, а именно – намалена костна 

плътност и костна маса. В 6-те Ръководства са дадени ясни насоки за лекарствена и 

нелекарствена терапия, превенция и диагностика на заболяването. 

Единствено в Ръководството на САЩ се прилагат принципите на фармакоикономиката 

при подбор на най-стойностно ефективната терапия при лечението на остеопорозата на базата 

на анализ разход-ефективност. 

 

Таблица 6. Сравнителен анализ на Ръководствата за лечение и превенция  

                     на остеопороза на САЩ и Европа. 

 

Страна 

 

Година 

на 

публи-

куване 

Определение Стан-

дартна 

тера-

пия 

Мони-

торинг 

на 

лече-

нието 

Диети-

чен 

режим 

ФИ анализ на 

терапиите 

Европейска 

фондация за 

остеопороза 

и заболява-

ния по 

костите 

1997 Прогресивна системна болест на 

скелета, характеризираща се с 

намалена костна маса и влошаване 

на микроструктурата на костната 

тъкан, с последващо повишаване 

на чупливостта на костите и 

податливост към счупване. 

Да Да Да Да 

САЩ 2001 

(2003) 

Постменопаузалната остеопороза е 

състояние, характеризиращо се със 

следните особености: 

• ниска костна маса 

• микроструктурно влошаване на 

костната тъкан, водещо до 

чупливост на костите 

• последваща податливост към 

фрактури. 

Да Да Да Да чрез 

анализ 

разход-

ефектив-

ност 

 

Сравнителният анализ между двете най-пълни Ръководства (Европа, САЩ)          

(Таблица 6.), показва, че те дават най-пълна картина и насока на заболяването, превенцията, 

диагностиката, нелекарствената и лекарствената терапия, както и проследяване на лечението 

във времето.  

Интересен момент е, че само тези две Ръководства базират подредбата на лекарствената 

терапия на базата на фармакоикономическа оценка, което гарантира избора на най-разход 

ефективно лечение. Европейското Ръководство е с 4 години по-старо, което показва, че 

европейците са обърнали по-рано внимание на риска от това заболяване и са изготвили тези 

стъпки с цел унифициране на терапията на стария континент, както и стъпките за превенция и 

диагностика. 

 

IV.1.1.3. Изводи.  

На база на този анализ може да се заключи, че най-пълно се оказва Ръководството на 

Европейската фондация за остеопороза и заболявания по костите. Останалите проучени 

Ръководства са в една ило друга степен непълни и не имплементират общо Европейското 

Ръководство.  
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IV.1.2. Преглед на Ръководствата за лечение и превенция на остеопороза в Европа и 

България. 

IV.1.2.1. Резултати.  

Таблица 7. Сравнителен анализ на Ръководствата за лечение и превенция  

                     на остеопороза в Европа и България. 

Страна 

 

Година 

на 

публи-

куване 

Определение Стан-
дартна 

терапия 

Монито-
ринг на 

лечението 

Диети-
чен 

режим 

ФИ анализ 
на терапиите 

Европейска 

фондация за 

остеопороза и 

заболявания по 

костите 

1997 Прогресивна системна 

болест на скелета, 

характеризираща се с 

намалена костна маса и 

влошаване на микро-

структурата на костна-

та тъкан, с последващо 

повишаване на чупли-

востта на костите и 

податливост към счуп-

ване. 

Да Да Да Да 

Българско дру-

жество по ендо-

кринология 

Българско 

дружество по  

ревматология 

 

2013 Определение на СЗО: 

системно скелетно за-

боляване, характеризи-

ращо се с понижена 

костна маса и проме-

нена микроархитектура 

на костната тъкан, во-

дещи до повишена 

чупливост на костта и 

риск от фрактури. 

Да Да Да Да – на 

базата на 

анализ 

разход-

ефектив-

ност 

 

IV.1.2.2. Обсъждане.  

Сравнително новите (2013 г.) Препоръки за добра практика по остеоропоза на 

Българското дружество по ендокринология и Българското дружество по ревматология под 

егидата на Министерство на Здравеопазването впечатляват със своята пълнота. Разгледани са 

всички аспекти, залегнали в европейските и американските Препоръки. Дадена е пълна картина 

по отношение на епидемиологията на остеопорозата по света и в България. Посочена е 

възможност за класифициране на остеопорозата на първична и вторична, като се дават насоки 

за провеждане на скрининг на потенциално засегнати пациенти или такива, които са с повишен 

риск за развитие на заболяването. Описани са ясни насоки за поставяне на диагнозата 

”остеопороза“ или ”понижена костна маса“.  

От гледна точка на терапията са подчертани нефармакологичните грижи, включващи 

хранене, физическа активност и предотвратяване на падане. Изброени са всички основни групи 

лекарствени продукти за лечение на остеопороза, със съответните представители, дозировка, 

показания, противопоказания, като е впечетляващо обобщението след всяко лекарство, което 

улеснява максимално лекуващите специалисти. Следващият акцент в Препоръките е върху 

практическите указания за фармакологично повлияване на фрактурния риск и костната маса и 

избор на лекарствен продукт. Дадени са общи указания, както и конкретно се разглежда 

ефективността, страничните действия и фармакоикономическите съображения при избора на 

антиостеопорозни лекарствени продукти. Обръща се внимание на продължителността на 

лечението и на неговото проследяване във времето.  
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IV.1.2.3. Изводи.  

В заключение може да се каже, че българските Препоръки са изключително прецизни и 

дават възможност на здравните специалисти да използват едно улеснение при превенцията и 

лечението на остепорозата. Вероятно осъзнатият риск от висока заболеваемост и икономически 

товар са предизвикали създаването на това изключително полезно Ръководство. 

 

IV.1.3. Анализ на приложението на Препоръки за добра практика по Остеопороза в 

реалната практика. 

IV.1.3.1. Резултати.  

В хода на проучването е използвана стандартна анкета, която цели да оцени няколко 

аспекта на прилагането на Препоръките за добра практика по Остеопороза в българската 

практика. Анкетирани са 115 ендокринолози от градовете София и Пловдив за период от 2 

месеца. На първо място е оценено отношението на лекарите към Препоръките (Таблица 8.). 

Таблица 8. Отношение на лекарите към Препоръките.  

 

Брой въпроси  

(N = брой на респондентите) 

Напълно 

съм 

съгласен 

Съгласен 

съм 

Нито съм 

съгласен 

нито съм 

несъгласен 

Донякъде 

не съм 

съгласен 

Не съм 

съгласен 

Препоръките се основават на 

доказателства (N = 115) 
52 

45 % 

23 

20 % 

23 

20 % 

12 

10 % 

5 

5 % 

Препоръките са полезни в 

ежедневната практика и подобряват 

качеството на лечението (N = 115) 

59 

50 % 

17 

15 % 

17 

15 % 

17 

15 % 

5 

5 % 

Практиките включват различни 

аспекти на заболяването и са добър 

инструмент за потвърждаване на 

диагнозата, започване на инициира-

що лечение и справяне с усложне-

нията (N = 115) 

46 

40 % 

23 

20 % 

17 

15 % 

17 

15 % 

12 

10 % 

Препоръките са удобни и информа-

цията лесно може да се намери            

(N = 115) 

29 

25 % 

23 

20 % 

23 

20 % 

23 

20 % 

17 

15 % 

 

IV.1.3.2. Обсъждане.  

 

Резултатите от първата част на анкетното проучване, оценяващи отношението на 

ендокринолозите към Препоръките за добра практика по Остеопороза показват, че те са добре 

приети от специалистите: 65 % приемат, че информацията в тях се основава на доказателства, 

като едва 15 % смятат, че това не е така; 65 % считат, че това Ръководство е полезен инструмент 

в ежедневната практика и чрез неговото приложение се подобрява качеството на лечебния 

процес; 60 % приемат, че те обхващат всички аспекти на заболяването, като се явяват добър 

инструмент за потвърждаване на диагнозата и за започване на терапията; 45 % смятат, че лесно 

могат да открият нужната им информация. Средно 9 % от запитаните специалисти са крайно 

недоволни и отричат тези 4 характеристики на Препоръките. 18 % са неутрални, т.е. в тази 

категория са  ендокринолози, които не са запознати с естеството на Препоръките, или просто не 

са ги имплементирали в ежедневната си практика. 

 

Във втората част от проучването са проследени пречките за използване на Препоръките. 

(Таблица 9.). 
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Таблица 9. Пречки за използване на Препоръките. 

 

Брой въпроси  

(N = брой на респондентите) 

Напълно 

съм 

съгласен 

Съгласен 

съм 

Нито съм 

съгласен 

нито съм 

несъгласен 

Донякъд

е не съм 

съгласен 

Не съм 

съгласен 

Ресурсни бариери      

Препоръките трудно могат да се 

въведат в ежедневната практика 

поради липса на медицински ресурси 

(N = 115) 

0 

 

0 % 

17 

15 % 

17 

15 % 

58 

 

50 % 

23 

 

20 % 

Препоръките трудно могат да се 

въведат в ежедневната практика 

поради липса на пациентски ресурси 

(N = 115) 

0 

0 % 

11 

10 % 

23 

20 % 

58 

50 % 

23 

20 % 

Нужно е време за намиране на 

информация (N = 115) 

17 

15 % 

0 

0 % 

17 

15 % 

23 

20 % 

58 

50 % 

Системни бариери      

Няма лесен достъп до Препоръките          

(N = 115) 

11 

10 % 

0 

0 % 

23 

20 % 

58 

50 % 

23 

20 % 

Препоръките са много сложни и е 

трудно да се намери информация в тях 

(N = 115) 

17 

15 % 

0 

0 % 

17 

15 % 

58 

50 % 

23 

20 % 

Барирери, свързани с начина на 

мислене 

     

Препоръките намаляват лекарската 

автономия (N = 115) 

0 

0  % 

11 

10 % 

29 

25 % 

58 

50 % 

17 

15 % 

Препоръките ограничават терапевтич-

ните подходи (N = 115) 

5 

5 % 

11 

10 % 

17 

15 % 

23 

20 % 

58 

50 % 

Препоръките намаляват гъвкавостта и 

индивидуалния подход (N = 115) 

17 

15 % 

5 

5 % 

17 

15 % 

17 

15 % 

58 

50 % 

Не са нужни Препоръки тъй като 

съществува рутина в лечебния процес 

(N = 115) 

11 

10 % 

5 

5 % 

23 

20 % 

58 

50 % 

17 

15 % 

Бариери от страна на пациента      

Пациентите не са съгласни лекарите да 

следват Препоръките (N = 115) 

0 

0  % 

5 

5 % 

29 

25 % 

23 

20 % 

58 

50 % 

 

IV.1.3.2. Обсъждане.  

 

Анализът от втората част от анкетното проучване върху пречките за използване на 

Препоръките показва, че само 1 от всички респонденти напълно смята, че Препоръките не 

могат да се използват в ежедневната практика. За разлика от него 70 % от респондентите 

напълно отричат неприложимостта на Ръководството и го приемат за едно голямо улеснение в 

практиката си, а неутрални в тази част са 20 % от респондентите. 

 

В третата част на анкетното проучване е оценено възприемането на ползването на 

Препоръките като улеснение (Таблица 10.) 
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Таблица 10. Възприемане на ползването на Препоръките като улеснение. 

 

Брой въпроси  

(N = брой на респондентите) 

Напълно 

съм 

съгласен 

Съгласен 

съм 

Нито съм 

съгласен 

нито съм 

несъгласен 

Донякъде 

не съм 

съгласеен 

Не съм 

съгласен 

Лесна за намиране он лайн 

база данни (N = 115) 
58 

50 % 

17 

15 % 

17 

15 % 

23 

20 % 

0 

0 % 

Нужни са специални курсове 

на обучение (N = 115) 
0 

0 % 

0 

0 % 

35 

30 % 

29 

25 % 

51 

45 % 

Публикувани материали  

(N = 115) 
69 

60 % 

17 

15 % 

29 

25 % 

0 

0 % 

0 

0 % 

Информация, която може да се 

намери посредством професио-

налните организации (N = 115) 

29 

25 % 

51 

45 % 

35 

30 % 

0 

0 % 

0 

0 % 

Съществува консултация по 

отношение на въпросите 

свързани с Препоръките               

(N = 115) 

0 

0 % 

17 

15 % 

86 

75 % 

12 

10 % 

0 

0 % 

 

IV.1.3.2. Обсъждане.  

Третата част от анкетата цели да оцени до каква степен ползването на Препоръките се 

приема като улеснение от специалистите. 65 % от респондентите смятат, че Препоръките 

представляват една лесна за намиране он лайн база данни. 70 % са наясно, че това са 

публикувани материали. 70 % смятат, че информацията може да се намери посредством 

професионалните организации на ендокринолозите. За съжаление респондентите не са наясно 

дали могат да бъдат консултирани по отношение на въпросите, дискутирани в Препоръките. 

Тази част от анкетното проучване показва по-голяма несигурност в отговорите на респонден-

тите. 35 % от ендокринолозите дават неутрален отговор, т.е. не могат да преценят, което 

показва или липса на информираност по отношение на съществуването на Препоръките или 

липса на задълбоченост при даването на отговорите. 

 

IV.1.3.3. Изводи. Чрез приложението на Препоръките за добра практика по Остеопороза се 

подобрява качеството на лечебния процес. 

 

IV.1.4. Разпространение и риск от остеопороза в световен мащаб. 

 

IV.1.4.1. Честота на фрактурите и смъртност в зависимост от пол и етническа група.  

IV.1.4.1.1. Резултати. 

Остеопорозата засяга двата пола при всички раси в различна степен. Данните за Европа 

за 2010  г. за честотата на вертебралните фрактури на 1000000 души при жени и мъже над 50 г. 

са представени в Таблица 11. 

Честотата на фрактурите се увеличава за всички етнически групи при двата пола: 1) до               

50 г.: жени (24 %), мъже (16 %); 2) 85 г.-89 г.: жени (48 %), мъже (35 %), след което намалява. За 

азиатските популации по-чести са фрактурите на гръбнака и китката. В световен мащаб            

21 % от жените и 6 % от мъжете на възраст 50 г.-84 г. са с остеопороза, като 61 % от всички 

фрактури са при жени и 39 % са при мъже. Рискът от фрактура на ръката при жените е 5 пъти 

по-висок. 35 % от постменопаузалните жени имат остеопороза на бедрена кост, гръбначен стълб 

и китка, 25 % имат 1 деформиран прешлен, 10 % са с по-тежки гръбначни фрактури. Ниската 

костна минерална плътност е свързана с увеличаване на смъртността след бедрени и 

вертебрални фрактури.  
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Таблица 11. Честота на вертебрални фрактури на 1000000 души при жени и мъже над  

                       50 г. за Европа за 2010 г. 

 

IV.1.4.1.2. Обсъждане. 

Според базата на данни от NHANES проучване в САЩ, между 20 г.-80 г. костната маса 

намалява с 1/3 при жените и с 1/4 при мъжете, поради което при всички етнически групи във 

всяка възраст 80 % от бедрените и 75 % от вертебралните фрактури са диагностицирани при 

жени, а честотата нараства с възрастта и при двата пола. В Европа броят на смъртните случаи 

след фрактури за 2010 г. са: 1) жени (22000): 11000 (бедрени), 6000 (вертебрални), 5000 (други); 

2) мъже (20000): 9000 (бедрени), 8000 (вертебрални), 3000 (други). Най-ниска смъртност има в 

страните с малки популации (Малта и Люксембург).  

 

IV.1.4.1.3. Изводи. 

Увеличаването на смъртността след бедрени и вертебрални фрактури се дължи на 

ниската костна минерална плътност. Смъртността след бедрена фрактура в Африка е 3 пъти по-

висока от Европа.  

 

IV.1.4.2. Честота на фрактурите в зависимост от възрастта. 

 
IV.1.4.2.1. Резултати. 

В Европа през 2010 г. с остеопороза са регистрирани 27.5 млн.: 22 млн. жени и 5.5 млн. 

мъже над 50 г. Броят на жени и мъже с остеопороза нараства от възрастова група 50 г.-54 г. до 

75 г.-79 г. (Таблица 12.). 

N: Държава Жени Мъже 

1. Австрия 453 311 

2. Белгия 323 206 

3. България 213 214 

4. Великобритания  322 217 

5. Германия 371 234 

6. Гърция 392 222 

7. Дания 555 374 

8. Естония 271 229 

9. Ирландия 310 156 

10. Испания 199 114 

11. Италия 316 169 

12. Кипър 392 222 

13. Латвия 271 229 

14. Литва 206 185 

15. Люксембург 323 206 

16. Малта 400 218 

17. Полша 206 185 

18. Португалия 240 121 

19. Румъния 213 214 

20. Словакия 388 373 

21. Словения 329 259 

22. Унгария  329 259 

23. Финландия 271 229 

24. Франция 256 153 

25. Холандия 241 147 

26. Чехия 340 271 

27. Швеция  503 318 
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Таблица 12. Брой жени и мъже с остеопороза по възрастови групи в Европа за 2010 г.   

 

N: Възрастова група 

[г.] 

Жени Мъже Жени и мъже 

1. 50-54 1 106000 429000 1 535000 

2. 55-59 1 578000 547000 2 125000 

3. 60-64 2 188000 826000 3 014000 

4. 65-69 2 523000 818000 3 341000 

5. 70-74 3 409000 777000 4 186000 

6. 75-79 3 876000 768000 4 644000 

7. над 80 7 350000       1 325000 8 675000 

8. над 50        22 029000       5 491000          27 520000 

 

IV.1.4.2.2. Обсъждане. 

Броят на възникналите нови фрактури в Европа по вид и възраст през 2010 г. е 3 492058: 

други (1 799895), бедрени (615316), предмишница (560581) и вертебрални (516266). Честотата 

на фрактурите се увеличава постепенно с възрастта от 50 г.-54 г. до 85 г.-89 г. (жени) и 80 г.-         

84 г. (мъже и общо за двата пола), след което се понижава до възрастова група над 95 г. 

Годишната честота на бедрените фрактури се увеличава експоненциално с възрастта и при 

двата пола: жени под 35 г. (2/100000), 85 г.-89 г. (3032/100000); мъже под 35 г. (4/100000), 85 г.-

89 г. (190/100000). В Европа изложени на риск през 2010 г. са 183 млн. над 50 г.: 54 % жени  

(100 млн.) и 46 % мъже (83 млн.). С напредване на възрастта броят на хората с риск от фрактури 

при двата пола се понижава от ≈ 35 млн. (50 г.-54 г.) до ≈ 730000 (над 95 г.): жени: от 17.6 млн. 

(50 г.-54 г.) до ≈ 587000 (над 95 г.); мъже: от 17.2 млн. (50 г.-54 г.) до ≈ 143000 (над 95 г.). 

 

IV.1.4.2.3. Изводи. 

Общият брой фрактури е най-висок в групите: 1) жени: 85 г.-89 г.; 2) мъже: 80 г.-84 г.;           

3) общо за двата пола: 80 г.-84 г. (≈ 587000). С напредване на възрастта броят на хората с риск 

от фрактури при двата пола намалява. 

 

IV.1.4.3. Разпространение на остеопорозата по географски региони. 

IV.1.4.3.1. Резултати.  

В България през 2008 г.-2009 г. е проведено Национално проучване за честотата на 

остеопорозата върху представителна извадка (1 601919) на женската популация над 50 г., като 

определянето на фрактурния риск е извършено съгласно международната програма FRAX. При 

изследването са получени следните резултати: 1) 426000 жени (26.6 %) са с остеопороза на 

гръбнак или бедрена шийка; 2) 45.5 % от жените са с намалена костна плътност на бедрената 

шийка – остеопения; 3) честотата на фрактури е: а) китка – 145774 жени (9.1 %); б) вертебрал-

ни – 36844 жени (2.3 %); в) бедрени – 30436 (1.9 %); 4) 10-годишният абсолютен фрактурен 

риск в общото население достига следните критични прагове: а) за бедрена шийка (> 3 %): на       

65 г.;  б) за други фрактури (> 20 %): след 70 г. При изследване на Т-score на бедрената шийка е 

установено, че 16.8 % от менопаузалните жени над 50 г. са с доказана остеопороза, а 45.5 % са с 

остеопения. Проучването показва, че най-често асоциираните с остеопорозата рискови фактори 

сред жените са: 1) промяна в ръста над 3 сm спрямо младата възраст – 33.1 %; 2) предшестващи 

фрактури – 23.3 %; 3) тютюнопушене – 11 %; 4) фамилна анамнеза за фрактура на бедрена 

шийка – 4.1 %. Изследването показва, че честотата на остеопорозата на гръбнак или бедрена 

шийка (26.6 %) е 1.7 пъти е по-ниска от честотата на остеопения (45.5 %). Фрактурите на 

китката (9.1 %) са 4 пъти  по-чести от тези на прешлените (2.3 %) и 4.8 пъти по-чести от 

бедрените фрактури (1.9 %). Установено е че, особено важни рискови фактори за вторична 

остеопороза са захарен диабет, дисфункция на нервно-мускулната система при поява на 

лумбалгия и наднормено тегло. Физическата активност има голямо значение за профилактика 

на остеопорозата при жени.  
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Разпространението на остеопороза в Европа за 2010 г. е представено в Таблица 13.  

Таблица 13. Общ брой на жени и мъже с остеопороза в Европа за 2010 г.  

N: Държава Брой на население с остеопороза Честота над 50 г. 

[%] 

Жени Мъже Жени и мъже Жени Мъже 

1. Австрия 368685   89862     458547 22.2 6.5 

2. Белгия 476875 120695     597570 22.4 6.6 

3. България 336425   81482     417907 20.9 6.4 

4. Великобритания    2 527331   679424  3 206755 21.9 6.7 

5. Германия  4 017260  1 006652   5 023912 22.6 6.6 

6. Гърция   507505  135202      642707 22.3 6.9 

7. Дания 221912    61456    283368 22.1 6.5 

8. Естония    65789    11642       77431 22.2 6.2 

9. Ирландия  129309    37127     166436 20.0 6.2 

10. Испания   1 952987   496368  2 449355 22.6 6.8 

11. Италия   3 042794  749237   3 792031 23.4 6.9 

12. Кипър    31032     9263        40295 19.3 6.2 

13. Латвия  111236    19210    130446 22.3 6.1 

14. Литва  148375    27136    175511 21.7 6.1 

15. Люксембург    17422       4541      21963 21.0 6.1 

16. Малта    16074       4190     20264 19.8 5.9 

17. Полша   1 509772   338756  1 848528 20.1 5.8 

18. Португалия  475882   117738   593620 22.0 6.7 

19. Румъния  835885   198065  1 033950 20.5 6.2 

20. Словакия      188911     42726   231637 19.4 5.7 

21. Словения    89489     20543   110032 21.5 6.0 

22. Унгария   452158    94949     547107 21.1 6.2 

23. Финландия 243399    61054     304453 21.5 6.4 

24. Франция  2 784198  691112   3 475310 22.5 6.7 

25. Холандия  643258   175244     188502 20.8 6.3 

26. Чехия 425944    103114     529058 20.4 6.0 

27. Швеция 409373   113722   523095 22.4 6.9 

28. Общо  22 029280  5 490510 27 519790 22.1 6.6 

 

IV.1.4.3.2. Обсъждане. 

Според данни на World Health Organization (WHO) от 1994 г. от остеопороза са засегна-

ти 75 млн. в САЩ, Япония и Eвропа. От всички фрактури 61 % са при жени и 39 % при мъже. В 

световен мащаб 21 % от жените и 6 % от мъжете на възраст 50 г.-84 г. имат остеопороза, а еже-

годно се появяват 8.9 млн. фрактури, като 1/3 са в Европа. За 2000 г. са регистрирани нови 9 

млн. фрактури: 1.6 млн бедрени, 1.7 млн. на предмишницата и 1.4 млн. вертебрални, като 51 % 

от тях са в Европа, Северна и Южна Америка. Честотата на фрактурите се различава в различ-

ните страни. Броят на фрактурите на китката и бедрото във Великобритания е с 30 % по-нисък 

от САЩ. Вариации на честотата се наблюдават и в регионите на дадена страна: В САЩ фракту-

рите са най-разпространени на юг. В САЩ през 2005 г. са регистрирани над 2 млн. нови 

фрактури: 27 % вертебрални, 19 % на китка, 14 % бедрени и 40 % други. Фрактурите се 

увеличават линейно за мъже във възрастовите групи 80 г.-84 г. и над 85 г. Според проучването 

National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) в САЩ през 2008 г. честотата е           

7.2 % при жените и 6 % при мъжете. В Канада остеопорозата засяга 1.4 млн. жени, а в Мексико: 

25 % от населението. В Австралия между 1989 г.-2000 г. е установено годишно намаляване на 

фрактурите с 4 % при жени и 6 % при мъже. През 2000 г. общият брой на засегнати от 

остеопороза е 2.2 млн.: 82 % са при жените, 84 % от които са след 55 г. За 2000 г.-2010 г. еже-
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годното увеличаване на броя на новите фрактури е 40 %. В Азия костната минерална плътност е 

по-ниска в сравнение с Африка, Испания и кавказките страни и е доказана витамин D не-

достатъчност при двата пола във всички възрастови групи. Разпространението на остеопоро-

зата в някои страни в Азия и Африка е: 1) Индия: 36 млн. (2013 г.); 29 % от жените; 2) Китай:    

70 млн. над 50 г.: 38 % при жени; 3) Южна Корея: за 2008 г.-2009 г.: 35.5 % от жените и 7.5 % от 

мъжете над 50 г.; 4) Хонконг: през последните 30 г. честотата се увеличава 2.5 пъти при жените 

и 1.7 пъти при мъжете, като вертебралните фрактури са при 30 % жените и 17 % от мъжете на 

възраст между 70 г.-79 г.; 5)  Япония: 31 % от жените (50 г.-79 г.); 6) Египет: 28.4 % от жените и 

21.9 % от мъжете. В страните от Южна Америка вертебралните фрактури засягат 15 % от жени-

те над 50 г. и 28 % – над 80 г. и жените над 50 г. с остеопороза са 22 % в Чили, 25 % в Аржен-

тина, 21 % в Бразилия. Разпространението на остеопороза в някои страни в Европа е: 1) Дания: 

честoтата се повишава годишно с 18/100000 (жени) и 8/100000 (мъже); 2) Румъния: засегнати са 

11.5 % след 55 г.; 3) Русия: 14 млн. са с остеопороза, 20 млн. са с остеопения, 34 млн. са с висок 

риск от фрактури; 4) Холандия: за 1986 г.-1993 г. честотата се увеличава при пациенти над 45 г.; 

5) Швейцария: през 2000 г. са регистрирани 62535 фрактури (57 % жени и 43 % мъже), а  през 

2010 г. има 74000 фрактури; 6) Швеция: през 1980 г. и при двата пола над 85 г. фрактурите са     

3 пъти по-чести спрямо 1965 г.; 7) Украйна: жените с остеопороза са 7 млн. (28 %).  

 

IV.1.4.3.3. Изводи. 

Най-чести са бедрените, вертебралните и фрактурите на китката и се увеличават с 

възрастта. Честотата на фрактурите се различава в различните страни и вариации има и в 

регионите на дадена страна.  

 

IV.1.4.4. Честота на бедрените фрактури по географски региони в световен мащаб.  

iV.1.4.4.1. Резултати. 

Данните в световен мащаб за броя на бедрени фрактури на 100000 души над 50 г. са 

обобщени в Таблица 14. (Австралия, Азия, Северна и Южна Америка) и Таблица 15. (Европа). 

Таблица 14. Брой на бедрени фрактури на 100000 души на възраст над 50 г. в   

                      Австралия, Азия, Северна и Южна Америка.  

Държава  Жени Мъже Период 

АВСТРАЛИЯ 

Австралия 252 100 2007 г. -2008 г. 

АЗИЯ 

Иран  165 127 2005 г. 

Китай 87 97 1990 г. 

Корея 251 163 2001 г. 

Корея 262 137 2004 г. 

Кувейт  316 217 1998 г. 

Малайзия  213 87 1998 г. 

Сингапур  402 152 1991 г.-1998 г. 

Хонконг 110 50 1995 г. 

Япония 368 100 1986 г.-2001 г. 

АФРИКА 

Камерун 4 2 1997 г. 

Мароко 81 59 2002 г. 

СЕВЕРНА АМЕРИКА 

Канада 86 53 2000 г.-2005 г. 

Мексико  169 98 2005 г. 

САЩ 957 414 1985 г.-2005 г. 

ЮЖНА АМЕРИКА   

Aржентина 646  345  2005 г. 

Венецуела 98 37 2005 г. 
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Таблица 15. Брой на бедрени фрактури на 100000 души на възраст над 50 г. в Европа. 

 

Държава  Жени Мъже Период 

Австрия 759 567 2006 г. 

Испания  404 86 2002 г. 

Норвегия 903 384 1989 г. 

Финландия 467 233 1997 г. 

Холандия 669 308 1987 г. 

Швейцария 346 138 1991 г.-2000 г. 

Швеция 830 390 1985 г. 

Унгария 430 223 1999 г.-2003 г. 

 

IV.1.4.4.2. Обсъждане.  

В световен мащаб ежегодно се появяват 1.6 млн., а между 1990 г.-2000 г. е установено 

увеличение с 25 %. През първите 3 м. след фрактурата рискът от следващи фрактури се засилва 

5-8 пъти. Разликите в честотата на фрактурите на бедрената кост на различни континенти и 

между различните части на даден регион се дължат на факта, че етиологията на фрактурите се 

обуславя от генетични фактори и фактори на околната среда, телесно тегло, физическа 

активност, хранителен режим, употреба на алкохол, тютюнопушене. Намалената зимна 

слънчева светлина е фактор на околната среда, водещ до дефицит на витамин D и зачестяване 

на фрактурите. Ниското телесно тегло засилва появата на бедрени фрактури при мъжете и 

жените. Честотата на фрактурите нараства при флуориране на питейната вода. Честотата е най-

висока в Швеция и Северна Америка и е по-ниска в южноевропейските държави и Южна 

Америка. Най-високата честота на фрактури в Азия е за Сингапур: през периода 1991 г.-1998 г. 

честотата е по-висока с 1.5 пъти при мъжете и 5 пъти при жените в сравнение със съответните 

данни за 1960 г. и това увеличава риска от смъртност. Темповете на фрактури на бедрената кост 

в Африка са 10 пъти по-ниски, отколкото за Европа и се обясняват с по-ниската продължи-

телност на живота. За фрактурите на бедрената кост в някои страни са получени следните 

данни: 1) Австралия: годишно се регистрират по 20000; 2) Нова Зеландия: през 2007 г. има 

3803, като 60 % от тях се срещат при жените; 3) Иран: за 2010 г. бедрените фрактури са 50000; 

4) Китай: ежегодно се появяват 687000, като от 1988 г. до 1992 г. честотата им се увеличава с  

34 % при жените и 33 % при мъжете; 5) Корея: за периода 2001 г.-2004 г. при мъже над 50 г. е 

отчетено намаление с 15.5 %, а сред населението над 50 г. смъртността за 1 г. в резултат на 

бедрени фрактури е 16.6 %; 6) Япония: 9.5 % от жените на 50 г.-79 г. са с бедрена фрактура и 

рискът над 50 г. е 20 % за жените и 5.6 % за мъжете; до 2030 г. ще се появят 238000 бедрени 

фрактури. През 2008 г. в САЩ 10 млн. над 50 г. (7.8 мил. жени и 2.2 мил. мъже) са с 

остеопороза на бедрената кост, а 33.6 млн. са с бедрена остеопения. В Канада за 2000 г.-2005 г. 

са идентифицирани 147982 бедрени фрактури и до 2030 г. ще се увеличат 4 пъти. В Мексико 

рискът над 50 г. е 8.5 % за жените и 4 % за мъжете. В Европа честотата на бедрени фрактури 

варира 7-кратно между отделните страни: най-висока за жени e в Норвегия (903/100000), а за 

мъже – в Австрия (567/100000). Поради застаряването на населението до 2050 г. се очаква 

заболяването в света да засегне 1/10 от жени на 60 г., 1/5 от жени на 70 г., 2/5 от жени на 80 г. и 

2/3 от жени на 90 г. Очаква до 2050 г. повече от 50 % от всички остеопоротични фрактури да 

възникнат в Азия. За броя на бедрените фрактури се очертават следните тенденции до 2050 г:  

1) в световен мащаб достигане до 21 млн.; 2) в Южна Америка броят при жените и мъжете на  

50 г.-64 г. ще се увеличи с 400 %, над 65 г. – със 700 %, през 2050 г. ще има 655000 фрактури, а 

в Аржентина жените над  50 г. с остеопороза ще са 2.62 млн.; 3) 2 пъти повишаване на честотата 

в Европа: от 414000 до 972000. 

IV.1.4.4.3. Изводи. 

С увеличаването на продължителността на живота в свeта, броят на възрастните инди-

види нараства във всеки географски регион и това обуславя повишаване на честотата на бедре-

ни фрактури, като север-юг градиент се среща в Европа и САЩ, с по-високи честоти на север.  
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IV.1.4.5. Бъдещи тенденции за броя на фрактурите в Европа.  

IV.1.4.5.1. Резултати. 

Броят на фрактурите в Европа са обобщени по пол и вид на фрактурата (2010 г.-2025 г.) 

(Таблица 16.) и пол и възрастови групи (2020 г.-2025 г.) (Таблица 17.). Разпределението на 

фрактурите в Европа през 2010 г.-2025 г. по държави е представено на (Таблица 18.). 

 

Таблица 16. Брой на фрактури в Европа през 2010 г.- 2025 г. по пол и вид на фрактурата. 

 

Вид фрактури 

Брой на нови фрактури Разлика между нови фрактури  

2010 г.- 2025 г. 

2010 г. 2025 г. Брой [%] 

 Жени 

Бедрени 446806 577833 131026 29 

Вертебрални  327398 405737 78339 24 

Предмишнични  464272 555452 91180 20 

Други 1 059304 1 343880 284577 27 

Общо   2 297780 2 882903 585123 25 

 Мъже 

Бедрени 168509 236915 68405 41 

Вертебрални  188868 251752 62884 33 

Предмишнични  96309 121196 24888 26 

Други 740591 988508 247917 33 

Общо   1 194277 1 598372 404094 34 

 Жени и мъже 

Бедрени 615316 814747 199432 32 

Вертебрални  516266 657489 141223 27 

Предмишнични  560581 676649 116068 21 

Други 1 799895   2 332389 532494 30 

Общо   3 492058 4 481274 989217 28 

 

Таблица 17. Брой на фрактури в Европа през 2020 г.-2025 г. по пол и възрастови групи. 

N: Възрастова 

група [г.] 

Жени Мъже Жени и мъже 

2020 г. 

1. 50-54 1 174257 467575 1 641832 

2. 55-59 1 736832 618660 2 355492 

3. 60-64 2 426853 921272 3 348125 

4. 65-69 3 140898 1 024530 4 165428 

5. 70-74 3 898188 923598 4 821786 

6. 75-79 3 985875 847484 4 833359 

7. над 80 8 778728 1 783338 10 562066 

8. над 50  25 141631 6 586457 31 728088 

  2025 г. 

1. 50-54 1 114911 447125 1 562036 

2. 55-59 1 769760 638260 2 408020 

3. 60-64 2 540538 985072 3 525610 

4. 65-69 3 325324 1 101194 4 426518 

5. 70-74 4 116366 972816 5 089182 

6. 75-79 4 762125 1 029073 5 791198 

7. над 80  9 159632 1 933900 11 093532 

8. над 50  26 788656 7 107440 33 896096 
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Таблица 18. Брой на нови фрактури в европейските държави за 2010 г. и 2025 г.  

N:  

Държава 

Нови фрактури Разлика между нови фрактури  

2010 г.-2025 г. 

2010 г. 2025 г. Брой [%] 

1. Австрия 86536 116307 29771 34 

2. Белгия 79892 99316 19424 24 

3. България 38197 39627 1430 4 

4. Великобритания 535873 682141 146268 27 

5. Германия 724773 927737 202965 28 

6. Гърция 85518 106733 21215 25 

7. Дания 66359 86488 20129 30 

8. Естония 8689 10220 1532 18 

9. Ирландия 18084 27579 9495 53 

10. Испания 204152 285899 81746 40 

11. Италия 465400 597781 132381 28 

12. Кипър 5130 7704 2574 50 

13. Латвия 14305 16226 1921 13 

14. Литва 15075 17474 2399 16 

15. Люксембург 2700 4036 1336 49 

16. Малта 2642 3777 1136 43 

17. Полша 167663 209387 41724 25 

18. Португалия 51821 69056 17235 33 

19. Румъния 94283 110148 15865 17 

20. Словакия 38634 49873 11239 29 

21. Словения 15510 21844 6334 41 

22. Унгария 102456 115817 13361 13 

23. Финландия 36407 49094 12687 35 

24. Франция 376774 491458 114684 30 

25. Чехия 72194 93643 21449 30 

26. Холандия 75946 106638 30692 40 

27. Швеция 107046 135271 28225 26 

28. Общо 3 492 958 4 481274 9 89217 28 

 

IV.1.4.5.2. Обсъждане. 

Разпространението на костни заболявания ще се увеличава със застаряването на населе-

нието. В Европа до 2050 г. дела на възрастните хора ще се увеличи с 41 % при жените и 56 % 

при мъжете. До 2020 г. за броя на фрактурите са прогнозирани следните увеличения: 1) Нова 

Зеландия: с 30 % за 2007 г.-2020 г.; 2) Иран: до 62000 за 2020 г.; 3) САЩ: с 35 % при жените: до 

10.5 млн. и с 43 % при мъжете: до 3.3 млн.; 4) Европа: с 23 %: за група 50 г.-84 г.: от 27.5 млн. 

през 2010 г. до 33.9 млн. през 2020 г., като в Швейцария между 2000 г.-2020 г., честотата ще се 

повиши с 33 % (бедрени), 27 % (вертебрални) и 19 % (предмишнични). Броят на фрактурите в 

Европа през 2025 г. нараства в сравнение с 2010 г. по пол и вид на  фрактурата (Таблица 16.) и 

пол и възрастови групи (Таблица 17.). Наблюдават се следните закономерности: за 2020 г. и 

2025 г. при мъжете фрактурите се повишават от 50 г.-54 г. до 65 г.-69 г., спадат до 75 г.-79 г. и 

се увеличават над 80 г. (Таблица 17.). 

 

IV.1.4.5.3. Изводи. 

За Европа през 2010 г.-2025 г. най-голямо увеличение  се наблюдава при бедрените 

фрактури: жени: 131026 (29 %), мъже: 68405 (41 %), като повишението е по-голямо при мъжете. 

Във всички възрастови групи при жени и общо за двата пола, броят на фрактури в Европа 

нараства през 2020 г. и 2025 г. 
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IV.2. Дензитометричен метод за количествено определяне на Estradiol hemihydrate и Estradiol 

valerate в моделни разтвори. 

IV.2.1. Валидиране на дензитометричeн метод. 

IV.2.1.1. Резултати. 

Хроматограмите за моделните разтвори за аналитични параметри линейност, правил-

ност (точност) и прецизност (повторяемост) са илюстрирани на Фигура 1.  

 

Фигура 1. Хроматограми за линейност, правилност и повторяемост за моделни разтвори  

                   с Estradiol hemihydrate и Estradiol valerate. 

            Л и н е й н о с т                        П р а в и л н о с т                      П о в т о р я е м о с т 

 

     Estradiol              Estradiol         Estradiol          Estradiol             Estradiol            Estradiol               

  hemihydrate          valerate         hemihydrate        valerate           hemihydrate          valerate 

                 
 

IV.2.1.1.1. Изследване на аналитичен параметър специфичност.  

Приготвени са плацебо-разтвори, без съдържание на активните компоненти Estradiol 

hemihydrate и Estradiol valerate и са хроматографирани и дензитометрирани при λ = 254 nm.  

 

IV.2.1.1.2. Изследване на аналитичен параметър линейност. 

За изследване на аналитичния параметър линейност е приложен дензитометричен метод 

при хроматографски условия: неподвижна фаза: Silicagel G60F254, подвижна фаза: хлороформ : 

ацетон = 90 : 10 v/v, UV-детекция при  = 254 nm, разстояние старт-фронт: 120 mm.  

 

IV.2.1.1.3. Изследване на аналитични параметри граница на откриваемост (LOD) и 

граница на количествено определяне (LOQ).   

Границата на откриваемост е изчислена като стойността 3.3.SD се разделя на стойността 

на наклона от регресионното уравнение: Границата на количествено определяне е изчислена 

като стойността 10.SD се разделя на стойността на наклона от регресионното уравнение:   

за Estradiol  hemihydrate:  LOD = 3.91.10
-4

 g/ml        LOQ = 1.18.10
-3

 g/ml         

за Estradiol valerate           LOD = 3.15.10
-4

 g/ml         LOQ = 9.54.10
-3

 g/ml         

             

IV.2.1.1.4. Изследване на аналитичен параметър правилност (точност) за моделни 

разтвори с Estradiol hemihydrate и Estradiol valerate.  

За оценка на аналитичния параметър правилност трикратно са изследвани: 3 моделни 

разтвори с вложено количество Estradiol hemihydrate (E) и 3 моделни разтвори с вложено 

количество Estradiol valerate (EV), респективно: 75 % (I: 1.5 mg; E1.5; EV1.5), 100 % (II: 2 mg; E2; 

EV2) и 125 % (III: 2.5 mg; E2.5; EV2.5) от съдържанието в таблетки (2 mg).   

Експерименталните резултати са подложени на линеен регресионен анализ. Получените 

линейни зависимости между площта на петната (A) и концентрацията (C) [g/ml] са показани на 

Фигура 2. 
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Фигура 2. Линейност за Estradiol hemihydrate и Estradiol valerate. 

         
 

За моделните разтвори с Estradiol hemihydrate (Tаблица 19.) и Estradiol valerate (Tабли-

ца 20.) са обобщени данни за: 1) вложено: E1.5, E2, Е2.5, EV1.5, EV2, EV2.5 и претеглено коли-

чество: WE1.5, WE2, WE2.5, WEV1.5, WEV2, WEV2.5; 3) площ на петна: AE1.5, AE2, AE2.5, AEV1.5, 

AEV2, AEV2.5; критерий на Шовене за площ на петна: UE1.5, UE2, UE2.5, UEV1.5, UEV2, UEV2.5. 

 

Tаблица 19. Площ на петната за моделни разтвори с Estradiol hemihydrate.           

Вложени и претеглени количества за моделни разтвори с Estradiol hemihydrate 

N: E1.5 

 [mg/ml] 

W E1.5 

[g] 

E2 

[mg/ml] 

W E2  

[g] 

E2.5 

[mg/ml] 

W E2.5 

[g] 

1. 1.49 0.0149 1.99 0.0199 2.48 0.0248 

2. 1.50 0.0150 2 0.02 2.5 0.025 

3. 1.52 0.0152 2.02 0.0202 2.52 0.0252 

Площ на петната и критерии на Шовене за моделни разтвори с Estradiol hemihydrate 

N: A E1.5 U A E1.5 A E2 U A E2 A E2.5 U A E2.5 

1. 71800 1.01 98500 0.97 124200 1.02 

2. 73500 0.02 100400 0.06 127100 0.05 

3. 75100 0.99 102700 1.03 129600 0.97 
___

X  
73467  100533  126967  

SD 1650  2103  2702  

RSD [%] 2.25  2.09  2.13  

 

Tаблица 20. Площ на петната за разтвори с Estradiol valerate. 

Вложени и претеглени количества за моделни разтвори с Estradiol valerate 

N: EV1.5  

[mg/ml] 

W EV1.5 

[g] 

EV2  

[mg/ml] 

W EV2  

[g] 

EV2.5  

[mg/ml] 

W EV2.5 [g] 

1. 1.45 0.0145 1.90 0.0190 2.45 0.0245 

2. 1.50 0.0150 1.95 0.0195 2.50 0.0250 

3. 1.55 0.0155 2.00 0.0200 2.55 0.0255 

Площ на петната и критерии на Шовене за моделни разтвори с Estradiol valerate 

N: A EV1.5 U A EV1.5 A EV2 U A EV2 A EV2.5 U A EV2.5 

1. 56000 0.93 68000 0.95 84000 0.89 

2. 57900 0.13 71500 0.10 86200 0.20 

3. 60700 1.06 76200 1.04 90300 1.08 
___

X  
58200  71900  86833  

SD  2364   4115   3197   

RSD [%]  4.06  5.72  3.68  
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Taблица 21. Изследване на параметър правилност (точност) за Estradiol hemihydrate. 

 

 

 

Taблица 22. Изследване на параметър правилност (точност) за Estradiol valerate. 

 

 

N: [E1.5] 

[mg] 

R[E1.5] 

[%] 

U 

[E1.5] 

[E2] 

[mg] 

R[E2] 

[%] 

U 

[E2] 

[E2.5] 

[mg] 

R[E2.5] 

[%] 

U 

[E2.5] 

1. 1.48 99.33 1 1.98 99.50 1 2.46 99.19 1.05 

2. 1.51 100.67 0 2.02 101.00 0 2.52 100.80 0.10 

3. 1.54 101.32 1 2.06 101.98 1 2.57 101.98 0.94 
___

X  SD 
1.51  

0.03 

 

 

 2.02  

0.04 

  2.52  

0.06 

  

__

R  [%]  

RSD[%] 

 100.44  

1.01 

  100.83  

1.24 

  100.66  

1.39 

 

SD 0.03 1.01  0.04 1.25  0.06 1.40  

RSD [%] 1.99 1.01  1.98 1.24  2.38 1.39  

S
___

X  
0.02 0.58  0.02 0.72  0.03 0.81  

P  [%] 90.0 90.0  90.0 90.0  90.0 90.0  

t 2.92 2.92  2.92 2.92  2.92 2.92  

t.S
___

X  
0.06 1.69  0.06 2.10  0.09 2.37  

___

X  t.S
___

X  
1.45  

1.57 

98.75  

102.13 

 1.96  

2.08 

98.73  

102.93 

 2.43  

2.61 

98.29  

103.03 

 

Е  [%] 1.32 0.58  0.99 0.71  1.19 0.80  

N: [EV1.5] 

[mg] 

R [EV1.5] 

[%] 

U 

[EV1.5

] 

[EV2] 

[mg] 

R [EV2] 

[%] 

U 

[EV2

] 

[EV2.5] 

[mg] 

R [EV2.5] 

[%] 

U 

[EV2.5

] 

1. 1.42 97.73 0.89 1.84 96.84 0.93 2.39 97.55 0.91 

2. 1.49 99.33 0.11 1.96 100.51 0.07 2.47 98.80 0.18 

3. 1.59 102.58 1.0 2.12 106.0 1.07 2.61 102.35 1.09 
___

X  SD 
1.5  

0.09 

 

 

 1.97  

0.14 

 

 

 2.49  

0.11 

  

__

R  [%]  

RSD[%] 

 99.95  

2.39 

  101.12  

4.56 

  99.57  

2.5 

 

SD 0.09 2.39  0.14 4.61  0.11 2.49  

RSD [%] 6.0 2.39  7.11 4.56  4.42 2.5  

S
___

X  
0.05 1.38  0.08 2.66  0.06 1.44  

P  [%] 90.0 90.0  90.0 90.0  90.0 90.0  

t 2.92 2.92  2.92 2.92  2.92 2.92  

t.S
___

X  
0.15 4.03  0.23 7.77  0.18 4.2  

___

X  t.S
___

X  
1.35  

1.65 

95.92  

103.98 

 1.74  

2.2 

93.35  

108.89 

 2.31  

2.67 

95.37  

103.77 

 

Е  [%] 3.33 1.38  4.06 2.63  2.41 1.45  
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Съдържанието на естрогените е получено по метод на калибрационната права.  

В Таблица 21. (Estradiol hemihydrate) и Таблица 22. (Estradiol valerate) са представени  

резултати за: N – брой измервания (1  3); [E1.5], [E2], [E2.5] – получено количество Estradiol 

hemihydrate в моделните разтвори; [EV1.5], [EV2], [EV2.5] – получено количество Estradiol valerate 

в моделните разтвори; U[E1.5], U[E2], U[E2.5], U[EV1.5], U[EV2], U[EV2.5] – критерий на Шовене; 

R[E1.5], R[E2], R[E2.5], R[EV1.5], R[EV2], R[EV2.5] – аналитичен добив [%]; 
___

X  – срeдна аритме-

тична стойност; SD – стандартно отклонение; RSD [%] – относително стандартно отклонение; 

S
___

X – средна квадратична грешка; P – доверителна вероятност [%]; t – коефициент на 

Стюдънт;
___

X ± t.S
___

X – доверителен интервал; E – относителна грешка [%]. 

 

IV.2.1.1.5. Изследване на аналитичен параметър прецизност (повторяемост). 

 

За оценка на аналитичния параметър прецизност (повторяемост) чрез описания 

дензитометричен метод поотделно са анализирани по 6 хомогенни проби, съдържащи 100 %              

(2 mg) респективно от количеството на Estradiol hemihydrate и Estradiol valеrate в таблетки         

(2 mg). В Таблица 23. (Estradiol hemihydrate) и Таблица 24. (Estradiol valerate) са систематизи-

рани резултатите за: A – площ на петната; UA – критерий на Шовене за площта на петната; Е2, 

ЕV2 – вложено количество на естрогени; [Е2], [ЕV2] – получено съдържание на естрогени по 

метод на калибрационната права; U[Е2], U[EV2] – критерий на Шовене за полученото съдържа-

ние на естрогени;
___

X ; SD; RSD [%]; S
___

X ; P [%]; t ;
___

X  ± t.S
___

X ; E [%]. 

 

 

Таблица 23. Площ на петната (A) и съдържание на Estradiol hemihydrate. 

 

 

N: Е2  

 

A U A [Е2]  

[mg/ml] 

R [Е2] 

[%] 

U [Е2] 

 

1. 1.97 97300 1.31 1.96 99.49 1.2 

2. 1.98 97900 1.06 1.97 99.49 1.0 

3. 2.00 100500 0.04 2.02 101.00 0 

4. 2.00 101200 0.33 2.03 101.50 0.2 

5. 2.02 102600 0.92 2.06 101.98 0.8 

6. 2.02 103000 1.09 2.07 102.48 1.0 
___

X  SD 
 100417  2.02  0.05   

__

R  [%]  

RSD[%] 

    100.99  

1.25 

 

SD  2371  0.05 1.26  

RSD [%]  2.36  2.48 1.25  

S
___

X  
   0.02 0.51  

P [%] / t    98.0 / 3.37 98.0 / 3.37  

t.S
___

X  
   0.07 1.72  

___

X – t.S
___

X  
___

X  + t.S
___

X  

   1.95  

2.09 

99.27  

102.71 

 

Е  [%]    0.99 0.51  
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Таблица 24. Площ на петната (A) и съдържание на Estradiol valerate. 

 

IV.2.1.2. Обсъждане. 

IV.2.1.2.1. Изследване на аналитичен параметър специфичност. 

Специфичността на приложения дензитометричен метод се потвърждава от липсата на 

петна с плацебо-разтворите със стойност на Rf, съизмерима с Rf на активните компоненти: 

Estradiol hemihydrate (Rf  =7.8/12 = 0.65) и Estradiol valerate (Rf  = 11/12 = 0.92).  

 

IV.2.1.2.2. Изследване на аналитичен параметър линейност. 

Резултатите за получените площи на петната респективно за разтвори с нарастваща концентрация 

на Estradiol hemihydrate и Estradiol valerate са подложени на линеен регресионен анализ. 

Получените регресионни уравнения: y = 53256970.x – 7007 (Estradiol hemihydrate) и                         

y = 28874286.x + 14290 (Estradiol valerate) доказват правопропорционалната зависимост между 

площта на петната и концентрацията в съответните концентрационни интервали. Изчислените 

корелационните коефициенти (R
2

) са близки до 1. 

 

IV.2.1.2.3. Изследване на аналитичен параметър правилност (точност).  

Аналитичният параметър точност е изследван върху получените чрез дензитометричния 

метод данни за съдържанието на Estradiol hemihydrate и Estradiol valerate в по 3 проби от 3 

моделни разтвори с вложени количества: 2 mg/ml. Определени са площите на петната, 

количествата на естрогените, SD и RSD. Правилността е представена чрез аналитичния добив 

(степен на възвръщане, degree of recovery): R [%]  RSD [%]. Резултатите показват, че при 

доверителна вероятност P = 90 % (t = 2.92), всички експериментални данни за R [%] са 

включени в съответния доверителен интервал:  

N: ЕV2  

 

A ЕV2  

 

U A ЕV2  

 

[ЕV2]  

[mg/ml] 

R [ЕV2] 

[%]  

U [ЕV2] 

 

1. 1.95 69900 1. 14 1.90 97.44 1.22 

2. 1.95 70300 0.99 1.92 98.46 1.00 

3. 2.00 71900 0.36 1.97 98.50 0.44 

4. 2.00 73500 0.27 2.03 101.50 0.22 

5. 2.05 75200 0.93 2.09 101.95 0.89 

6. 2.05 76100 1.29 2.12 103.41 1.22 
___

X  SD 
 72817  

2584 

 2.01  0.09   

__

R  [%]  RSD[%] 
    100.21  

2.39 

 

SD  2584  0.09 2.38  

RSD [%]  3.51  4.48 2.39  

S
___

X  
   0.04 0.98  

P  [%]    98.0 98.0  

t    3.37 3.37  

t.S
___

X  
   0.13 3.30  

___

X – t.S
___

X  
___

X  + t.S
___

X  

   1.88  

2.17 

96.91  

103.51 

 

Е  [%]    1.99 0.98  
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1) R[E1.5]: 98.75 %  102.13 % (SD = 1.01, RSD = 1.01 %); 2) R[E2]: 98.73 %  102.93 %             

(SD = 1.25, RSD = 1.24 %); 3) R[E2.5]: 98.29 %  103.03 % (SD = 1.4, RSD = 1.39 %).                

(Taблица 21.) 

2) R[EV1.5]: 95.92 %  103.98 % (SD = 2.39,  RSD = 2.39 %); 2) R[EV2]: 93.35 %  108.89 % (SD = 

4.61, RSD = 4.56 %); 3) R[EV2.5]: 95.37 %  103.77 % (SD = 2.49, RSD = 2.5 %) (Taблица 22.).  

За оценка на необходимостта от отстраняване на рязко отличаващи се данни е използван 

критерия на Шовене. Стойностите на критерия за площите на петната и за получените 

количества на естрогените са по-ниски от максимално допустимата стойност Umax = 1.68          

(N = 3), което доказва, че няма рязко отличаващи се резултати.  

 

IV.2.1.2.4. Изследване на аналитичен параметър прецизност (повторяемост). 

Повторяемостта отразява степента на съвпадение или близостта на съответствие на 

резултатите от последователни измервания на една и съща величина при анализ на проби, взети 

от една хомогенна проба, при прилагане на една и съща методика при повтарящи се условия за 

кратко време. Aналитичнияг параметър вътрешна прецизност (повторяемост) е изследван върху 

получените данни при анализа на 6 хомогенни проби респективно от Estradiol hemihydrate и 

Estradiol valeratе чрез описания дензитометричен метод. Определени са площите на петната и 

количествата на естрогените. Повторяемостта е охарактеризирана с несигурността на резултата 

(unсertainty of result), която включва SD, RSD и доверителен интервал (
___

X  t.S
___

X ). Експери-

менталните резултати показват, че при съответната доверителна вероятност: P = 90 %  (t = 2.92) 

за Estradiol hemihydrate и Estradiol valerate всички данни за получените чрез дензитометричния 

метод количества отговарят на съответния доверителен интервал:  

1.95 mg/ml  2.09 mg/ml (Estradiol hemihydrate) (Таблица 23.) 

1.88 mg/ml  2.17 mg/ml (Estradiol valerate) (Таблица 24.). 

За двата естрогена SD  0.1. Стойностите на изчисления критерий на Шовене за 

площите на петната и за получените количества на естрогените са по-ниски от максималния  

критерий Umax = 1.73 (N = 6), което потвърждава, че дензитометричния методът осигурява 

постигането на повторяемост, поради липса на статистически значима разлика между 

получените количества при анализа на 6 хомогенни проби. 

IV.2.1.2.5. Тест за надеждност на системата. 

Тестът за надеждност на системата e проведен чрез проследяване на хроматографския 

параметър подвижност спрямо фронта (Rf), респективно за 6 хомогенни разтвора с Estradiol 

hemihydrate и за 6 хомогенни разтвора с Estradiol valerate (Таблица 25.).  

  

Таблица 25. Подвижност спрямо фронта (Rf) за Estradiol hemihydrate и Estradiol valerate. 

 

N: Estradiol hemihydrate Estradiol valerate 

Rf  Rf  

1. 0.65 0.43 

2. 0.64 0.44 

3. 0.66 0.43 

4. 0.65 0.43 

5. 0.65 0.44 

6. 0.64 0.43 
___

X   SD 
0.65 ÷ 0.3 0.43 ÷ 0.005 

RSD [%] 0.5 1.4 
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Надеждността на системата се потвърждава от липсата на статистически значима 

разлика между стойностите на хроматографския параметър подвижност спрямо фронта (Rf)  

при анализа на 6 проби от всеки естроген. 

 

IV.2.1.3. Изводи.  

 

Дензитометричният метод за определяне на Еstradiol hemihydrate и Estradiol valerate е 

валидиран по отношение на аналитичните параметри: линейност: граница на откриваемост, 

граница на количествено определяне, правилност (точност), прецизност (повторяемост), тест за 

надеждност на системата. Всички данни за получените количества естрогени отговарят на 

съответния доверителен интервал.  

 

IV.2.2. Приложение на валидирания дензитометричен метод за определяне на Еstradiol 

hemihydrate и Estradiol valerate в лекарствeни продукти (таблетки) и оценка на 

аналитични параметър прецизност (повторяемост). 

 

IV.2.2.1. Резултати. 

 

Представени са хроматограми на таблетки: Estrofem tabl., Femoston F1 tabl., Femoston F2 

tabl., Trisequens T1 tabl., Trisequens T2 tabl. (Фигура 3.), Clinonorm CN1 tabl., Clinonorm CN2  

tabl., Climen CM1 tabl. и Climen CM2  tabl. (Фигура 4.). 

 

Фигура 3. Хроматограми на Estrofem tabl., Femoston tabl. и Trisequens tabl. 

 

Estrofem tabl.    Femoston F1 tabl.    Femoston F2 tabl.   Trisequens T1 tabl. Trisequens T2 tabl. 

 

                 
 

Фигура 4. Хроматограми на Climonorm tabl. и Clinеn tabl.   

       

    Climonorm CN1 tabl.        Climonorm CN2 tabl.        Climen CM1 tabl.        Climen CM2 tabl. 

 

                      
         

В Таблица 26. (Еstrofem tabl., Femoston tabl. и Trisequens tabl.) и Таблица 27. 

(Climonorm tabl. и Climen tabl.) са обобщени данни за площта на петната (A), критерии на 

Шовене за площта на петната (UA) и за получените количества (UC) на естрогените в таблетки. 
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Таблица 26. Площ на петната на Еstradiol hemihydrate в Еstrofem tabl., Femoston tabl. и 

                       Trisequens tabl. 

N: Estrofem tabl. Femoston F1 tabl. Femoston F2 tabl. 

А UA UC А UA UC А UA UC 

1. 88000 1.44 1.42 106200 0.81 0.82 99100 1.24 1.25 

2. 91800 0.84 0.75 92900 1.45 1.45 107500 0.70 0.75 

3. 100500 0.54 0.58 107300 1.0 1.0 108400 0.91 1.0 

4. 102400 0.84 0.83 102700 0.22 0.18 100600 0.89 0.88 

5. 95900 0.19 0.17 95500 1.01 1.09 109000 1.04 1.13 

6. 104000 1.09 1.08 104000 0.44 0.36 102200 0.52 0.5 
___

X   
97100   101433   104467   

SD  6318   5888   4339   

RSD [%] 6.51   5.80   4.15   

N: Trisequens T1 tabl. Trisequens T2 tabl. Trisequens T3 tabl. 

А UA UC А UA UC А UA UC 

1. 93000 0.8 0.83 98100 0.83 0.83 50200 0.06 0 

2. 101700 0.55 0.5 100800 0.005 0 45200 1.46 1.5 

3. 88500 1.5 1.58 95900 1.52 1.5 51700 0.51 0.5 

4. 103300 0.8 0.75 102400 0.5 0.5 53500 1.05 1.17 

5. 97400 0.12 0.17 103200 0.75 0.83 46900 0.94 1.0 

6. 105100 1.08 1.08 104300 1.09 1.17 52600 0.78 0.83 
___

X   
98167   100783   50017   

SD  6444   3221   3304   

RSD [%] 6.56   3.2   6.61   
 

Таблица 27. Площ на петната за Estradiol valerate в Climonorm tabl. и Climen tabl. 

N: Climonorm  CN1 tabl. Climonorm CN2 tabl. 

А UA UC А UA UC 

1. 70200 0.35 0.33 72500 0.62 0.63 

2. 71800 0.27 0.33 77000 1.28 1.38 

3. 72400 0.51 0.56 70700 1.38 1.38 

4. 68100 1.18 1.11 73100 0.37 0.38 

5. 69000 0.82 0.78 76200 0.95 1.0 

6. 75100 1.57 1.56 74300 0.14 0.25 
___

X   
71100   73967   

SD  2546   2361   

RSD [%] 3.58   3.19   

N: Climen CM1 tabl. Climen CM2 tabl. 

А UA UC А UA UC 

1. 72500 0.25 0.22 69100 0.61 0.56 

2. 71400 0.19 0.11 71200 0.17 0.22 

3. 70000 0.74 0.67 68800 0.72 0.67 

4. 72600 0.29 0.33 72400 0.62 0.67 

5. 76000 1.64 1.66 67900 1.06 1.11 

6. 68700 1.26 1.22 75000 1.6 1.66 
___

X   
71867   70733   

SD  2520   2670   

RSD [%] 3.51   3.77   
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Таблица 28. Съдържание на Еstradiol hemihydrate в Еstrofem tabl., Femoston tabl. и 

                       Trisequens tabl. 

 

Таблица 29. Съдържание на Estradiol valerate в Climonorm tabl. и Climen tabl.   

 

N: Estrofem 

tabl. 

Femoston  

tabl. 

Trisequens 

 tabl. 

C CF1 CF2 CT1 CT2 CT3 

1. 1.78 2.13 1.99 1.88 1.97 1.07 

2. 1.86 1.88 2.15 2.04 2.02 0.98 

3. 2.02 2.15 2.17 1.79 1.93 1.10 

4. 2.05 2.06 2.02 2.07 2.05 1.14 

5. 1.93 1.92 2.18 1.96 2.07 1.01 

6. 2.08 2.08 2.05 2.11 2.09 1.12 
___

X  SD 
1.95  

0.12 

2.04   

0.11 

2.09  

0.08 

1.98  

0.12 

2.02  

0.06 

1.07  

0.06 

SD 0.12 0.11 0.08 0.12 0.06 0.06 

RSD [%] 0.15 5.39 3.83 6.06 2.97 5.61 

S
___

X  
0.05 0.04 0.03 0.05 0.024 0.024 

P  [%] 98.0 99.0 98.0 99.0 99.0 99.0 

t 3.37 4.03 3.37 4.03 4.03 4.03 

t.S
___

X  
0.17 0.16 0.1 0.2 0.1 0.1 

___

X – t.S
___

X  
___

X  + t.S
___

X  

1.78 ÷ 

2.12 

1.88 ÷ 

2.2 

1.99 ÷ 2.19 1.78 ÷ 

2.18 

1.92 ÷ 2.12 0.97 ÷ 

1.17 

Е  [%] 2.56 1.96 1.44 2.53 1.19 2.24 

N: Climonorm tabl. Climen tabl. 

[CN1] [CN2] [CM1] [CM2] 

1. 1.91 1.99 1.99 1.88 

2. 1.97 2.15 1.96 1.95 

3. 1.99 1.93 1.91 1.87 

4. 1.84 2.01 2.00 1.99 

5. 1.87 2.12 2.12 1.83 

6. 2.08 2.06 1.86 2.08 
___

X  SD 
1.94   0.09 2.04  

0.08 

1.97  

0.09 

1.93  

0.09 

SD 0.09 0.08 0.09 0.09 

RSD [%] 4.64 3.92 4.57 4.66 

S
___

X  
0.04 0.03 0.04 0.04 

P  [%] 99.0 99.0 99.0 99.0 

t 4.03 4.03 4.03 4.03 

t.S
___

X  
0.16 0.12 0.16 0.16 

___

X – t.S
___

X  
___

X  + t.S
___

X  

1.78 ÷ 

2.1 

1.92 ÷ 2.16 1.81 ÷ 

2.13 

1.77 ÷ 2.09 

Е  [%] 2.06 1.47 2.03 2.07 
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Количеството на Еstradiol hemihydrate в Еstrofem tabl., Femoston tabl. и Trisequens tabl. 

(Таблица 28.) и на Еstradiol valеrate в Climonorm tabl. и Climen tabl. (Таблица 29.) е определено 

по метод на калибрационната права.  

 

IV.2.2.2. Обсъждане.  

Проведен е дензитометричен анализ за определяне на Еstradiol hemihydrate и Estradiol 

valerate в таблетки. За всички изследвани таблетки изчислените критeрии на Шовене за площта 

на петната (UA) за получените количества (UC) са по-ниски от максимално допустимата 

стойност за критерия (Umax = 1.73; N = 6), което доказва, че резултатите отговарят на 

изискванията за критерия и не е необходимо отстраняване на нито един от тях. 

 

IV.2.2.3. Изводи.  

Резултатите за аналитичния параметър повторяемост показват, че при анализа на 6 

проби всички експериментални данни за получените количества естроген отговарят на 

съответния доверителен интервал: Estradiol hemihydrate: Estrofem tabl.: 1.78 mg ÷ 2.12 mg; 

Femoston F1 tabl.: 1.88 mg ÷ 2.2 mg; Femoston F2 tabl.: 1.99 mg ÷ 2.19 mg; Trisequens T1 tabl.:      

1.78 mg ÷ 2.18 mg; Trisequens T2 tabl.: 1.92 mg ÷ 2.12 mg; Trisequens T3 tabl.: 0.97 mg ÷ 1.17 mg; 

Estradiol valerate: Climonorm CN1 tabl.: 1.78 mg ÷ 2.1 mg; Climonorm CN2 tabl.: 1.92 mg ÷               

2.16 mg; Climen CM1 tabl.: 1.81 mg ÷ 2.13 mg; Climen CM2 tabl.: 1.77 mg ÷ 2.09 mg. 

 

V.3. Анализ на Estradiol hemihydrate и Estradiol valerate чрез RP-HPLC с UV-детекция. 

V.3.1. Резултати.  

Показани са хроматограми на: 20 µl от 20 µg/ml стандартен разтвор на Estradiol hemi-

hydrate (Фигура 5.) и на 10 µl от разтвор на 1 таблетка Femoston F2 tabl. (Estradiol hemihyd-

rate/Didrogesretone) (Фигура 6.) в 100 ml ацетонитрил. Хроматограмите са получени при изо-

кратичен режим, колона Nova Pack C18, подвижна фаза: ацетонитрил : метанол : вода = 40 : 5 : 

55 v/v, скорост на потока: 1 ml/min. и UV-детекция при λ = 204 nm. 

 

Фигура 5. Хроматограма на стандартен разтвор на Estradiol hemihydratе при изо- 

                   кратична RP-HPLC с UV-детекция λ = 204 nm и скорост на потока: 2 ml/min. 

 

Фигура 6. Хроматограма на Femoston F2 tabl. при изократична RP-HPLC  

                   с UV-детекция при λ = 204 nm и скорост на потока: 1 ml/min. 
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Посочени са хроматограми на ацетонитрилни разтвори от таблетки: Femoston F2 tabl. 

(Didrogesterone) (Фигура 7.), Climonorm CN2 tabl. (Levonorgestrel) (Фигура 8.) и Climen CM2 

tabl. (Сiproterone acetate) (Фигура 9.), получени чрез градиентно елуиране на анализираните 

продукти при колона Nova Pack C18 с градиент на концентрацията за 10 min на ацетонитрил от 

35 %: ацетонитрил : метанол : вода = 35 : 5 : 60 v/v до 70 %: ацетонитрил : метанол : вода =        

70 : 5 : 25 v/v, скорост на потока: 1 ml/min., UV-детекция при λ = 230 nm. 

 

Фигура 7. Хроматограма на Femoston F2 tabl. при градиентна RP-HPLC 

                   с UV-детекция при λ = 230 nm и скорост на потока: 1 ml/min. 

 

Фигура 8. Хроматограма на Climonorm CN2 tabl. при градиентна RP-HPLC   

                   с UV-детекция при λ = 230 nm и скорост на потока: 1 ml/min. 

 

Фигура 9. Хроматограма на Climen CM2 tabl. при градиентна RP-HPLC      

                   с UV-детекция при λ = 230 nm и скорост на потока: 1 ml/min. 

 

IV.3.2. Обсъждане.  

Проведен е HPLC-UV анализ за установяване на неподвижна фаза с подходяща 

геометрия за разделяне на Esteradiol hemihydrate и Estradiol valerate от потенциални съпътства-

щи компоненти в лекарствени продукти: Femoston F2 tabl. (Esteradiol hemihydratе/Didroгgestero- 

ne), Climonorm CN2 tabl. (Estradiol valerate/Levonorgestrel) и Climen CM2 tabl. (Estradiol valerate/ 

Сiproterone acetate). Най-популярният вариант за HPLC анализ на Estradiol hemihydrate и 

Estradiol valerate е обратнофазовата (RP) HPLC. Изпитването на различни колони, работещи в 

обратнофазов режим показва, че от LiChrospher C18 (125 mm х 4 mm), Zorbax HDB C8 (150 mm x 
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4.6 mm) и Nova Pack (150 mm x 4.6 mm), Nova Pack (150 mm x 4.6 mm) има най-високи 

параметри (ефективност и селективност) по отношение на Estradiol hemihydrate и Estradiol 

valerate и съпътстващите ги вещества в изследваните таблетки. За да се определи Estradiol 

hemihydrate при изократични условия в лекарствени продукти, се изисква допълнително време 

за елуиране на по-неполярните от него присъстващи в пробата компоненти: tR = 13.42 min. за 

Didrogesterone във Femoston F2 tabl. (tR = 4.85 min. за Estradiol hemihydrate). За да се 

оптимизират условията за RP-HPLC анализ на Estradiol hemihydratе в присъствие на съпътства-

щи компоненти е изпитано елуиране с градиент на концентрацията на ацетонитрил. От       

Фигура 7., Фигура 8. и Фигура 9. се вижда, че с RP-градиентно елуиране активните принципи 

на изследваните продукти се разделят за 10 min, но присъствието на други неполярни 

инградиенти изисква допълнително 10 min. за елуиране, което увеличава  времето за анализ.  

 

IV.3.3. Изводи.  

Обратнофазовото течнохроматографско разделяне (RP-HPLC) при изократични условия 

позволява определяне на Estradiol hemihydrate с висока възпроизводимост. Чувствителността е 

най-висока при  = 204 nm. Градиентното елуиране при течнохроматографския анализ позволя-

ва разширяване на пиковия капацитет, което осигурява едновременно извършване на 

многокомпонентен анализ, но това се постига за сметка на увеличаване на времето за анализ. 

При градиентно елуиране се реализира по-висока селективност и по-висока надеждност на 

резултатите. UV-детекцията при  = 204 nm е трудно приложима, поради изискването за 

използване на чисти компоненти за подвижна фаза. Детекцията при  = 230 nm е оптимална за 

постигане на достатъчно висока чувствителност и е универсална за детекция на други активни 

принципи и за осигуряване на стабилна базова линия при градиентното елуиране. 

 

IV.4. Изократичен HPLC-HILIC-метод с UV-детекция за анализ на Estradiol hemihydrate.   

IV.4.1. Валидиране на изократичен HPLC-HILIC-метод с UV-детекция.   

IV.4.1.1. Резултати.  

С цел търсене на възможности за съкращаване времето на анализ и поради присъствието 

в анализираните обекти главно на по-неполярни от Estradiol hemihydrate компоненти, са изпита-

ни възможностите за тяхното елуиране в обратен ред чрез HPLC-HILIC разпределителен меха-

низъм. Илюстрирано е изократично HPLC-HILIC елуиране на компонентите в: Тrisequens T2 

tabl. (Norethisteronе acetate), Climonorm CN2 tabl. (Levonorgestrel) (Фигура 10.) и Climen CM2 

tabl. (Сiproterone acetate) (Фигура 11.), при колона Spherisorb Amino (250 mm x 4.6 mm х 5 µm), 

подвижна фаза: ацетонитрил : вода = 55 : 45 : v/v, скорост на потока: 2 ml/min., UV-детекция 

при λ = 230 nm. 

 

Фигура 10. Хроматограми на Trisecvens T2 tabl. и Climonorm CN2 tabl. при  

                     изократична HPLC-HILIC при λ = 230 nm и скорост на потока: 2 ml/min. 

                     Trisecvens T2 tabl.                                                        Climonorm CN2 tabl.                           

 

. 
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Фигура 11. Хроматограма на Climen CM2 tabl. при изократична HPLC-HILIC при 

                     λ = 230 nm и скорост на потока: 2 ml/min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От Фигура 10. И Фигура 11. се вижда, че чрез HPLC-HILIC разпределителен 

механизъм, при използване на колона Spherisorb Аmino, компонентите на Тrisequens T2 tabl., 

Climonorm CN2 tabl. и Climen CM2 tabl. се разделят за по-малко от 4 min. 

HPLC-HILIC-методът е валидиран по отношение на аналитичните параметри: специ-

фичност, линейност, граница на откриваемост (LOD), граница на количествено определяне 

(LOQ), правилност (точност), вътрешна прецизност (повторяемост) и тест за надежност на 

системата. 

    

V.4.1.1.1. Изследване на аналитичен параметър специфичност.  

Приготвени са плацебо-разтвори, без съдържание на Estradiol hemihydrate. Разтворите са 

хроматографирани при условията на HPLC-HILIC-метода.  

 

V.4.1.1.2. Изследване на аналитичен параметър линейност. 

За изследване на аналитичния параметър линейност е приложен HPLC-HILIC-метод при 

хроматографски условия: колона Spherisorb Amino (250 mm x 4.6 mm x 5 µm), подвижна фаза: 

ацетонитрил : вода = 55 : 45 v/v, скорост на потока: 2 ml/min., UV-детекция при λ = 230 nm. За  

разтвори с Estradiol hemihydrate са измерени стойностите на площите на петната за всяка 

концентрация (Таблица 30.). Експерименталните резултати са подложени на линеен 

регресионен анализ. Получената линейна зависимост между площта на петната (A) и 

концентрацията (C) [g/ml] е показана на Фигура 12. 

 

                         Tаблица 30.                                                                Фигура 12. 

Изследване на аналитичен параметър линейност за Estradiol hemihydrate при HPLC-HILIC-

метод с UV-детекция при λ = 230 nm и скорост на потока: 2 ml/min. 

      

N: С 

[g/ml] 

С 

[g/ml] 

А 

1. 3 3.10
-6

 5904.811701 

2. 5 5.10
-6

 9872.584027 

3. 10 1.10
-5

 22932.931568 

4. 20 2.10
-5

 51561.515041 

5. 30 3.10
-5

 79069.420198 

6. 40 4.10
-5

 105994.009815 

     

V.4.1.1.3. Изследване на аналитични параметри правилност (точност) и прецизност 

(повторяемост) при HPLC-HILIC-метода. 

За оценка на аналитичните параметри правилност и повторяемост по метод на 

калибрационната права 6-кратно е анализиран стандартен разтвор на Estradiol hemihydrate.  

(Фигура 13.). 
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Фигура 13. Хроматограма на стандартен разтвор на Estradiol hemihydrate при HPLC- 

                     HILIC-метод с UV-детекция при λ = 230 nm и скорост на потока: 2 ml/min. 

 

 
В Таблица 31. са систематизирани данни за: N – брой измервания (1  6); AE2 – площ на 

петната; U AE2 – критерий на Шовене за площ на петната; [E2] – получено количество Estradiol 

hemihydrate по метод на калибрационната права; U[E2] – критерий на Шовене за полученото 

количество; R[E2] – аналитичен добив (%);
___

X ; SD; RSD [%]; S
___

X ; P [%]; t ;
___

X ± t.S
___

X ; E [%]. 

 

Taблица 31. Валидиране на HPLC-HILIC-метод за правилност и прецизност (повто- 

                       ряемост) при анализ на стандартен разтвор на Estradiol hemihydrate. 

 

N: A E2 

 

U AE2 

 

[E2] 

[mg/100 ml] 

U[E2] R[E2] 

[%] 

1. 50287 1.38 1.95 1.33 97.5 

2. 50522 1.09 1.96 1.0 98 

3. 51688 0.36 2.00 0.33 100 

4. 51697 0.37 2.00 0.33 100 

5. 51899 0.62 2.01 0.67 100.5 

6. 52312 1.13 2.02 1.0 101 
___

X  SD 
51401  

808 

 1.99   

0.03 

  

__

R  [%]  

RSD [%] 

    99.5  

1.42 

SD 808  0.03  1.41 

RSD [%] 1.57  1.51  1.42 

S 
___

X  
  0.01  0.58 

P  [%]   95.0   99.0  

t   2.57  4.03 

t. S 
___

X  
  0.03  2.34 

___

X  t.S
___

X  
  1.96 ÷ 2.02  97.16 ÷ 

101.84 

Е  [%]   0.5  0.58 
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IV.4.1.2. Обсъждане.  

HPLC-HILIC-методът за анализ на Estradiol hemihydrate е валидиран по отношение на 

аналитични параметри: линейност, LOD, LOQ, правилност и прецизност (повторяемост). 

 

IV.4.1.2.1. Изследване на аналитичен параметър линейност.  

Зависимостта на площта на хроматографския пик от концентрацията на Estradiol  

hemihydrate е линейна в концентрационния интервал: 3 µg/ml ÷ 40 µg/ml с корелационен 

коефициент  R
2
 = 0.9989 (Фигура 12.). 

 

IV.4.1.2.2. Изследване на аналитични параметри LOD и LOQ. 

Чувствителността на HPLC-HILIC-метода при използваните хроматографски условия е 

определена като LOD (критерий: площ на пик равен на 3 пъти шума) и LOQ (критерий площ на 

пик равен на 10 пъти шума). От хроматограма на 10 µl стандартен разтвор на Estradiol hemi-

hydratе (C = 3 µg/ml) са изчислени: LOD = 0.8 µg/ml (8.10
-7

 g/ml); LOQ = 8 µg/ml (8.10
-6

 g/ml). 

 

IV.4.1.2.3. Изследване на аналитични параметри правилност (точност) и прецизност 

(повторяемост). 
Повторяемостта е изразена чрез SD (0.03) и RSD (1.51), определени от 6 последователни 

въвеждания на стандартен разтвор на Estradiol hemihydratе (2 mg/100 ml). Точността е 

представена чрез аналитичния добив R [%]  RSD [%]: 99.5 %  1.42 %. 

 

IV.4.1.3. Изводи. 
Всички резултати за R [%] и за получените количества на Estradiol hemihydratе 

отговарят на съответния доверителен интервал. 1.96 mg/100 ml ÷ 2.02 mg/100 ml (SD = 0.03, 

RSD = 1.51 %); R [%]  RSD [%]: 97.16 % ÷ 101.84 % (SD = 1.41, RSD = 1.42 %) (Таблица 31.). 

 

IV.4.2. Приложение на валидирания HPLC-HILIC-метод за определяне на Еstradiol 

hemihydrate в лекарствeни продукти (таблетки). 

IV.4.2.1. Резултати.  

Валидираният изократичeн HPLC-HILIC-метод с UV-детекция при  = 230 nm и скорост 

на потока: 1 ml/min. е приложен за определяне на Estradiol hemihydrate в Estrofem tabl., Femoston 

F1 tabl., Femoston F2 tabl., Triseqiuens T1 tabl., Triseqiuens T3 tabl. (метод на външния стандарт). 

 

IV.4.2.1.1. Тест за надеждност на системата. 
Тестът за надеждност на системата e проведен чрез проследяване на хроматографския 

параметър време на задържане (tR) [min.] за Estradiol hemihydrate (Таблица 32.).  

 

Таблица 32.  tR [min.] за Estradiol hemihydrate в Еstrofem tabl., Trisequens T1 tabl., 

                       Trisequens T3 tabl., Femoston F1 tabl. и Femoston F2 tabl. 

 

N: 

Estrofem 

tabl. 

Trisequens T1 

tabl. 

Trisequens T3 

tabl. 

Femoston F1 

tabl. 

Femoston F2 

tabl. 

tR [min.] tR [min.] tR [min.]  tR [min.] tR [min.] 

1. 4.852 4.893 4.860 4.829 4.865 

2. 4.871 4.886 4.863 4.849 4.856 

3. 4.869 4.852 4.856 4.842 4.838 

4.    4.830 4.847 

5.    4.832 4.851 

6.    4.836 4.850 
___

X  
4.864 4.877 4.860 4.836 4.851 

SD 0.01 0.02 0.004 0.008 0.009 

RSD [%] 0.21 0.41 0.08 0.17 0.19 
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IV.4.2.1.2. Oпределяне на Еstradiol hemihydrate в лекарствeни продукти (таблетки) чрез 

HPLC-HILIC-метод и оценка на аналитични параметър правилност (точност) и 

прецизност (повторяемост). 

В Таблица 33. (Еstrofem tabl., Trisequens tabl.) и Таблица 34. (Femoston tabl.) са 

обобщени данни за площта на петната (A), критерии на Шовене за площта на петната (UA) и за 

получените количества (UC) на Еstradiol hemihydratе в анализираните таблетки. 

 

Таблица 33.  HPLC-HILIC-метод: площ на петната и критерии на Шовене за Еstradiol  

                          hemihydratе в Еstrofem tabl., Trisequens T1 tabl. и Trisequens T3 tabl. 

 

N: Estrofem  

tabl. 

Trisequens T1 

tabl. 

Trisequens T3 

tabl. 

А UA UC А UA UC А UA UC 

1. 640580.83 1.15 1 634453.91 0.73 1 306050 1.15 1.33 

2. 646114.38 0.45 1 635451.91 0.41 1 324831.91 0.56 0.67 

3. 646990.35 0.7 1 640179.77 1.14 1 325116.24 0.59 0.67 
___

X  
644561.85   636695.2   318666.05   

SD 3475.38   3058.71   10926.74   

RSD [%] 0.54   0.48   3.43   

 

Таблица 34. HPLC-HILIC-метод: площ на петната и критерии на Шовене (UA, UC) за 

                         Еstradiol hemihydratе във Femoston F1 tabl. и Femoston F2 tabl. 

N: Femoston F1 tabl. Femoston F2 tabl. 

А UA UC А UA UC 

1. 605673.91 1.04 1 599565.12 1.38 1 

2. 606880.09 0.91 0.67 603075.99 0.56 0 

3. 608150.88 0.78 0.67 605367.66 0.03 0 

4. 624119.04 0.91 1 605596.68 0.02 0 

5. 624150.0 0.91 1 606847.84 0.32 0.5 

6. 624200.5 0.91 1 612500.0 1.63 1.5 
___

X  
615529.07   605492.22   

SD 9483.34   4288.16   

RSD [%] 1.54   0.71   

Систематизирани са резултати за полученото по метод на външния стандарт (Аst. = 

616803.74) количество на Estradiol hemihydrate и за аналитичния добив R [%] в Еstrofem tabl. (C; 

RC), Trisequens T1 tabl. (CT1; RCT1) и Trisequens T3 tabl. (CT3; RCT3) (Таблица 35.) и във 

Femoston F1 tabl. (CF1; RCF1) и Femoston F2 tabl. (CF2; RCF2) (Таблица 36.). Повторяемостта за 

изследваните лекарствени продукти е охарактеризирана с SD, RSD и
___

X  t.S
___

X . Резултатите 

показват, че при анализа на 3 проби или 6 проби при съответната доверителна вероятност 

всички експериментални данни за получените количества Еstradiol hemihydrate отговарят на 

съответния доверителен интервал:  

Estrofem tabl.:            2.07 mg ÷ 2.11 mg     (Таблица 35.) 

Femoston   F1 tabl.:     1.96 mg ÷ 2.03 mg     Femoston F2:    1.93 mg ÷ 1.99 mg (Таблица 35.) 

Trisequens T1 tabl.:     2.05 mg ÷ 2.09 mg     Trisequens T3:  0.97 mg ÷ 1.09 mg (Таблица 36.) 

Аналитичният параметър точност  е представен чрез аналитичния добив: 

Estrofem tabl.:           103.68 % ÷ 105.66 %   (Таблица 35.) 

Femoston   F1 tabl.:   97.65 % ÷ 101.69 %     Femoston F2 tabl.: 96.84 % ÷ 99.5 % (Таблица 36.) 

Trisequens T1 tabl.:  102.34 % ÷ 104.32 %    Trisequens T3 tabl.: 97.16 % ÷ 108.84 % (Таблица 35.)  
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Таблица 35. Съдържание на Еstradiol hemihydrate в Еstrofem tabl., Trisequens T1 tabl. и  

                       Trisequens tabl T3 (P = 90 %, t = 2.92). 

Таблица 36. Съдържание на Еstradiol hemihydrate във Femoston T1 tabl. и Femoston F2 tabl. 

                       (P = 90 %, t = 2.92). 

N: Estrofem  

tabl. 

Trisequens T1 

 tabl. 

Trisequens T3 

 tabl. 

C 

[mg/100 ml] 

RC 

[%] 

CT1  

[mg/100 ml] 

RCT1 

[%] 

CT3 

[mg/100 ml] 

RCT3 

[%] 

1. 2.08 104 2.06 103 0.99 99 

2. 2.10 105 2.06 103 1.05 105 

3. 2.10 105 2.08 104 1.05 105 
___

X  SD 
2.09   

0.01 

 2.07   

0.01 

 1.03    

0.03 

 

__

R  [%]  

RSD [%] 

 104.67   

0.55 

 103.33   

0.56 

 103    

3.36 

SD 0.01 0.58 0.01 0.58 0.03 3.46 

RSD [%] 0.48 0.55 0.48 0.56 2.91 3.36 

S
___

X  
0.006 0.34 0.006 0.34 0.02 2 

t.S
___

X  
0.02 0.99 0.02 0.99 0.06 5.94 

___

X – t.S
___

X  
___

X  + t.S
___

X  

2.07 ÷ 

2.11 

103.68 ÷ 

105.66 

2.05 ÷  

2.09 

102.34 ÷ 

104.32 

0.97 ÷  

1.09 

97.16 ÷  

108.84 

Е  [%] 0.29 0.32 0.29 0.33 1.94 1.94 

N: Femoston F1 

tabl. 

Femoston F2 

tabl. 

CF1 

 [mg/100 ml] 

RCF1 

[%] 

CF2 

[mg/100 ml] 

 RCF2 

[%] 

1. 1.96 98 1.94 97 

2. 1.97 98.5 1.96 98 

3. 1.97 98.5 1.96 98 

4. 2.02 101  1.96 98  

5. 2.02 101 1.97 98.5 

6. 2.02 101 1.99 99.5 
___

X  SD 
1.93  0.03  1.96  0.02  

__

R  [%]  

RSD [%] 

 99.67  1.47  98.17  0.84 

SD 0.03 1.47 0.02 0.82 

RSD [%] 1.51 1.47 1.02 0.84 

S
___

X  
0.01 0.6 0.008 0.33 

t.S
___

X  
0.03 2.02 0.03 1.33 

___

X – t.S
___

X  
___

X  + t.S
___

X  

1.96 ÷  

2.03 

97.65 ÷  

101.69 

1.93 ÷  

1.99 

96.84 ÷  

99.5 

Е  [%] 0.5 0.6 0.41 0.34 
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IV.4.2.2. Обсъждане.  

Надеждността на системата се потвърждава от липсата на статистически значима 

разлика между стойностите на хроматографския параметър време на задържане (tR) [min.] за 

Estradiol hemihydrate при анализа на 3 и 6 проби от всички изследвани лекарствени продукти. 

Приложен е количествен HPLC-HILIC-метод за определяне на Еstradiol hemihydrate в таблетки. 

За всички изследвани таблетки изчислените критeрии на Шовене за площта на петната (UA) и 

за получените количества (UC) са по-ниски от максимално допустимата стойност за критерия: 

Umax = 1.68; (N = 3); Umax = 1.73; (N = 6), което доказва, че резултатите отговарят на 

изискванията за критерия и не е необходимо отстраняване на нито един тях. 

 

IV.4.2.3. Изводи.  

Изократичният HPLC-HILIC-метод осигурява бърз анализ на Estradiol hemihydratе в 

таблетки в присъствието на по-неполярни компоненти. Всички данни за получените количества 

естрогени отговарят на съответния доверителен интервал. 

 

IV.5. Определяне на Еstadiol hemihydrate чрез ултра високоефективна течна хромато-

графия (UHPLC) и масспектрална детекция с висока разделителна способност (HRMS). 

IV.5.1. Градиентна RP-UHPLC-HRMS. 

IV.5.1.1. Резултати. 

В Таблица 37. са посочени моноизотопните маси на активните компоненти на таблетки 

и на техните монозаредени молекулни йони, които се формират в режим на положителна и на 

отрицателна йонизация при атмосферно налягане. 

Таблица 37. Моноизотопни маси на активните компоненти в таблетки и на 

                       техните монозаредени моsлекулни йони. 

N: Наименование Моноизотопна 

маса 

[Da] 

Молекулен 

йон (M+H)
+
 

[Da] 

Молекулен йон 

(M-H)
-
 

[Da] 

1. Еstadiol hemihydrate 272.1776 273.1849 271.1703 

2. Estradiol valerate 356.2351 357.2424 355.2278 

3. Estronе 270.1620 271.1693 269.1547 

4. Levonorgestrel  312.2089 313.2162 311.2016 

5. Didrogesteronе  312.2089 313.2162 311.2016 

6. Norethisterone acetate 340.2038 341.2111 339.1965 

7. Cyproterone acetate  416.1755 417.1965 415.1682 

 

Илюстрирани са хроматограма на смесен стандартен разтвор на Еstadiol hemihydrate и 

Estronе (скорост на потока: 0.8 ml/min.) (Фигура 14.) и хроматограми на таблетки, съдържащи 

Estradiol hemihydrate: Femoston F2 tabl. (Фигура 15.), Trisecvens T2 tabl. (Фигура 16.) и Estradiol 

valerate: Climonorm CN2 tabl. (Фигура 17.), Climеn CM2 tabl. (Фигура 18.), получени при 

разделяне в обратнофазов разпределителен механизъм с градиент на концентрацията на 

ацетонитрил от 20 %  (ацетонитрил : метанол : вода = 20 : 5 : 75 v/v) до 90 % (ацетонитрил: 

метанол : вода = 90 : 5 : 5 v/v), скорост на потока: 1.0 ml/min и масспектрална детекция с висока 

разделителна способност (градиентна RP-UHPLC-HRMS). 

На Фигура 14. за смесен стандартен разтвор на Еstadiol hemihydrate и Estronе при 

градиентна RP-UHPLC-HRMS при скорост на потока: 0.8 ml/min.са представени: 

тотални йонни хроматограми в режим на (+) а) и (–) йонизация б)  

екстрахирани хроматограми при мониториране на: 

в) йон m/z = 271.18 (M-H)
- 
: специфичен за Еstadiol hemihydrate при (–) йонизация, tR = 5.81 min. 

г) йон m/z = 273.18 (M+H)
+
: специфичен за Еstadiol hemihydrate при (+) йонизация, tR = 5.82 min. 

д) йон m/z = 270.16 (M-H)
- 
: специфичен за Estronе, при (+) йонизация, tR = 6.69 min. 

e) йон m/z = 268.16 (M-H)
- 
: специфичен за Estronе, при (–) йонизация, tR = 6.67 min. 
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Фигура 14. Хроматограма на смесен стандартен разтвор на Estradiol hemihydrate и  

                     Еstrone при градиентна RP-UHPLC-HRMS, скорост на потока: 0.8 ml/min. 

 

На Фигура 15. За Femoston F2 tabl. при градиентна RP-UHPLC-HRMS при скорост на 

потока: 1.0 ml/min. са посочени:  

тотални йонни хроматограми в режим на (+) а) и (–) йонизация б)  

екстрахирани хроматограми при мониториране на: 

в) йон m/z = 273.18 (M+H)
+ 

: специфичен за Estradiol hemihydrate при (+) йонизация, tR = 3.84 in. 

г) йон m/z = 271.17 (M-H)
- 
: специфичен за Estradiol hemihydrate при (–) йонизация, tR = 3.83 min. 

д) йон m/z = 313.22 (M+H)
+ 

: специфичен за Didrogesterone при (+) йонизация, tR = 5.48 min. 

е) йон m/z = 311.20 (M-H)
- 
: специфичен за Didrogesterone при (–) йонизация, tR = 5.5 min. 

 

Фигура 15. Хроматограма на Femoston F2 tabl., получена чрез градиентна  

                     RP-UHPLC-HRMS при скорост на потока: 1.0 ml/min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На Фигура 16. за Trisecvens T2 tabl. при градиентна RP-UHPLC-HRMS при скорост на 

потока: 1.0 ml/min. са показани: 

тотални йонни хроматограми в режим на (+) а) и (–) йонизация б)  

eкстрахирани хроматограми при мониториране на: 

в) йон m/z = 273 (M+H)
+ 

: специфичен за Estradiol hemihydrate при (+) йонизация; tR = 4.08 min. 

г) йон m/z = 271 (M-H)
- 
: специфичен за Estradiol hemihydrate впри (–) йонизация; tR = 4.09 min. 

д) йон m/z = 342 (M+H)
+ 

: специфичен за Norethisterone acetate при (+) йонизация; tR = 6.07 min. 

е) йон m/z = 339 (M-H)
- 
: специфичен за Nоrethisterone acetate при (–) йонизация; tR = 6.06 min. 
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Фигура 16.  Хроматограма на Trisecvens T2 tabl., получена чрез градиентна  

         RP-UHPLC-HRMS при скорост на потока: 1.0 ml/min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На Фигура 17. за Climonorm CN2 tabl. при градиентна RP-UHPLC-HRMS при скорост 

на потока: 1.0 ml/min. са посочени: 

тотални йонни хроматограми в режим на (+) а) и (–) йонизация б)  

eкстрахирана хроматограма при мониториране на: 

в) йон m/z = 357.24 (M+H)
+ 

: специфичен за Estradiol valerate в режим на (+) йонизация 

г) йон m/z = 355.23 (M-H)
- 
: специфичен за Estradiol valerate при (–) йонизация, tR = 8.03 min.  

д) йон m/z = 313.22 (M+H)
+ 

: специфичен за Levonorgestrel хри (+) йонизация; tR = 4.83 min. 

е) йон m/z = 311.20 (M-H)
- 
: специфичен за Levonorgestrel при (–) йонизация 

 

Фигура 17. Хроматограма на Climonorm CN2 tabl., получена чрез градиентна 

        RP-UHPLC-HRMS при скорост на потока: 1.0 ml/min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На Фигура 18. за Climеn CM2 tabl. при градиентна RP-UHPLC-HRMS при скорост на 

потока: 1.0 ml/min. са представени: 

тотална йонна хроматограма в режим на (+) йонизация а) и (–) йонизация б) 

екстрахирани хроматограми при мониториране на:  

в) йон m/z = 357.24 (M+H)
+ 

: специфичен за Estradiol valetate при (+) йонизация 

г) йон m/z = 355.23 (M-H)
- 
: специфичен за Estradiol valetate при (–) йонизация; tR = 8.07 min. 

д) йон m/z = 417.19 (M+H)
+ 

: специфичен за Ciproterone acetate при (+) йонизация; tR = 5.89 min.  

е) йон m/z = 415.17 (M-H)
- 
: специфичен за Ciproterone acetate при (–) йонизация; tR = 5.88 min. 
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Фигура 18. Хроматограма на Climen CM2 tabl., получена чрез градиентна    

        RP-UHPLC-HRMS при скорост на потока: 1.0 ml/min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Таблица 38. са обобщени резултати за полученото по метод външния стандарт  

количество на Estradiol hemihydrate и за аналитичния добив R (%) в Trisequens T1 tabl. при 

градиентна RP-UHPLC-HRMS при скорост на потока: 1.0 ml/min. 

 

Таблица 38. Съдържание на Еstradiol hemihydrate в Trisequens T1 tabl. –   

          градиентна RP-UHPLC-HRMS (P = 90 %, t = 2.92). 

 

IV.5.1.2. Обсъждане. 

Новите технологии за неподвижни фази за HPLC с използване на частици на сорбенти с 

твърдо ядро („Core-shell”) колона за обратнофазово разделяне C18 предлагат нови възможности 

за повишаване ефективността на разделянето, с което се реализира нeколкократно увеличаване 

на пиковия капацитет и съкращаване на времето за анализ. RP C18 e изпитана за анализ на 

таблетки, съдържащи Еstadiol hemihydrate при масспектрометрия с висока разделителна спо-

собност (HRMS) и двойно фрагментиране (MS2), което позволява реализиране на висока селек-

тивност и идентифициране на аналитите „по точна маса” и чрез техните фрагментни спектри. 

При градиентна RP-UHPLC-HRMS са представени тотални йонни хроматограми, получени в 

режим на положителна и отрицателна йонизация и екстрахирани хроматограми при монитори-

ране на специфичните за съответните присъстващи в таблетките компоненти. За Estradiol 

hemihydrate при (–) йонизация (tR = 5.81 min.) (Фигура 14. в) определянето е с повисока 

селективност и това позволява да се реализира по-висока чувствителност (tR = 5.82 min.) 

N: A UA CT1 

  [mg/100 ml] 

RCT1 

[%] 

UC tR  

[min.] 

1. 2809790 0.60 2.06 103 0.58 3.98 

2. 2816394 0.56 2.06 103 0.58 3.98 

3. 3086851 1.15 2.26 113 1.08 3.89 
___

X  SD 
2904345   

158089 

 2.13   

0.12 

  3.95    

0.05 
__

R  [%]  RSD [%] 
   106.33   5.43   

SD 158089  0.12 5.77  0.05 

RSD [%] 5.44  5.63 5.43  1.27 

S
___

X  
  0.07 3.34   

t.S
___

X  
  0.2 9.75   

___

X – t.S
___

X 
___

X  + t.S
___

X  
  2.11 ÷ 2.15 96.58 ÷116.08   

Е  [%]   3.29 3.14   
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(Фигура 14. г). От екстрахираните хроматограми се вижда, че определяне на Estradiol valetatе 

може да се извършва само при (–) йонизация: tR = 8.03 min. в Climonorm CN2 tabl.            

(Фигура 17. г) и tR = 8.07 min. в Climеn CМ2 tabl. (Фигура 18 г.). Резултатите за 

повторяемостта показват, че при анализа на 3 проби при P = 90 %, всички експериментални 

данни за получените количества Еstradiol hemihydrate отговарят на съответния доверителен 

интервал: 2.11 mg ÷ 2.15 mg (Таблица 38.) 

 

IV.5.1.3. Изводи. 
 При прилагане на разработения нов RP-UHPLC-HRMS-метод (ултра високоефективна 

течна хроматография в съчетание с масспектрална детекция) при (+) йонозация се постига 

много по-висока селективност и чувствителност при анализ на Didrogesterone във Femoston F2 

tabl., (tR = 5.48 min.) (Фигура 15. д), Norethisterone в Тrisequens T2 tabl. (tR = 6.07 min.)               

(Фигура 16. д), Levonorgestrel в Climonorm CN2 tabl. (tR = 4.83 min.) (Фигура 17. д), Ciproterone 

acetate в Climеn CМ2 tabl. (tR = 5.89 min.) (Фигура 18. д). 

 

IV.5.2. Градиентна UHPLC-HILIC-HRMS. 

IV.5.2.1. Резултати. 

На Фигура 19. за стандартен разтвор на Estradiol hemihydrate са показани: 

а) тотална йонна хроматограма в отрицателен режим на йонизация, tR = 1.83 min. 

екстрахирани хроматограми: 

б) в (–) режим на йонизация и мониториране на йон c m/z = 271.17, tR = 1.83 min. 

в) в (+) режим на йонизация и мониториране на йон c m/z = 273.18, tR = 1.84 min. 

 

Фигура 19. Хроматограма на стандартен разтвор на Estradiol hemihydrate при  

                     градиентна UHPLC-HILIC-HRMS при скорост на потока: 2 ml/min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 39.  Площ на петната и времена на задържане за Еstradiol hemihydrate  

                        във Femoston F2 tabl. при градиентна UHPLC-HILIC-HRMS. 

 

 

N: А Брой йони   tR N: А Брой йони   tR 

1. 419879 1.94.10
5
 1.85 7. 945893 2.11.10

5
 1.76 

2. 568411 1.93.10
5
 1.85 8. 1080063 2.66.10

5
 1.85 

3. 587594 1.98.10
5
 1.74 9. 1304330 3.10

5
 1.85 

4. 658399 1.98.10
5
 1.74 10. 1343757 3.1.10

5
 1.85 

5. 733985 2.10
5
 1.74 11. 1702387 3.24.10

5
 1.85 

6. 786958 2.33.10
5
 1.85  12. 2727586 5.8.10

5
 1.84 

___

X  tR ± SD 
1.81±0.05 

RSD [%] 2.76 
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Тестът за надеждност на системата при градиентна UHPLC-HILIC-HRMS се 

потвърждава от липсата на статистически значима разлика между стойностите параметъра 

време на задържане (tR) за 12 проби с различна степен на йонизация на Estradiol hemihydratе във 

Femoston F2 tabl. при скорост на потока: 2 ml/min (Таблица 39.).  

В Таблица 40. са систематизирани резултати за полученото по метод външния стандарт 

количество на Estradiol hemihydrate и за аналитичния добив R [%] във Femoston F2 tabl. при  

градиентна UHPLC-HILIC-HRMS при скорост на потока: 2 ml/min. 

 

Таблица 40. Съдържание на Еstradiol hemihydrate във Femoston F2 tabl. при градиентна  

                       UHPLC-HILIC-HRMS при скорост на потока: 2 ml/min. (P = 90 %, t = 2.92). 

 

V.5.2.2. Обсъждане.  

При UHPLC-HILIC-HRMS при колона Silica HILIC (100 mm x 2.6 µm), скорост на 

потока: 2 ml/min., градиент на съдържанието на вода в подвижната фаза от 95 % до 55 % 

(ацетонитрил : вода = 45 : 55 v/v). Резултатите за повторяемостта показват, че при анализа на 3 

проби Femoston F2 tabl. при P = 90 % всички данни за получените количества Еstradiol 

hemihydrate отговарят на доверителния интервал: 1.88 mg ÷ 2.06 mg (Таблица 40.) Мас-

спектралната детекция позволява и по-широк избор на състав на подвижната фаза за по-

прецизно оптимизиране на течнохроматографското разделяне. 

 

IV.5.2.3. Изводи. 

Приложението на ултра високоефективната течна хроматография в съчетание с 

масспектрална детекция с висока разделителна способност (UHPLC/HRMS) съчетава 

възможност за съкращаване времето за анализ, висока селективност на детекция, която 

осигурява постигане на много висока чувствителност и висока надеждност и идентифициране 

на аналити по техните специфични йони и/или фрагментни спектри. Този вариант на анализ на 

Estradiol hemihydratе е с по-ниска прецизност и по-тесен линеен диапазон от HPLC с UV-

детекция.  

 

 

 Стандартен разтвор 

Еstradiol hemihydrate 

Femoston F2 tabl. 

N: A UA tR 

[min.] 

A UA CF2  
[mg/100 

ml] 

RCF2  

[%] 

U 

CF2 

tR  

[min.] 

1. 2753901 1.15 1.79 2727586 1.11 1.91 95.5 1 1.84 

2. 2842493 0.46 1.79 2843413 0.28 1.99 99.5 0.33 1.84 

3. 2855057 0.69 1.79 2889951 0.83 2.02 101 0.83 1.85 

___

X  SD 
2817150  

55135 

 1.79    2820317  

83610 

 1.97  

0.06 

  1.843   

0.006 
__

R  [%]   

RSD [%] 

      98.67   

2.88 

  

SD 55135   83610  0.06 2.84  0.006 

RSD [%] 1.96   2.96  3.05 2.88  0.33 

S
___

X  
     0.03 1.64   

t.S
___

X  
     0.09 4.79   

___

X – t.S
___

X  
___

X  + t.S
___

X  

     1.88÷  

2.06 

93.88÷ 

103.46 

  

Е  [%]      1.52 1.66   
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IV.5.3. Идентифициране на Estradiol hemihydrate и Estradiol valerate чрез GC/MS-метод. 

IV.5.3.1. Резултати. 

Приложен е GC/MS-метод за идентифициране на компонентите в таблетки: Femoston F2 

tabl., Climonorm CN2 tabl. и Climen CM2 tabl. На Фигура 20. е показана хроматограма на 

стандартен разтвор на Estradiol hemihydrate с концентрация 100 µg/ml и мас-спектъра на пика с 

tR = 6.2 min. при електронна йонизация и режим на мониториране на положителни йони.  

Фигура 20. Хроматограма на стандартен разтвор на Estradiol hemihydrate 

                    (горе) и мас-спектър на пика с tR = 6.2 min (долу). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филтруван e смесен разтвор от таблетки и е въведeн в GC/MS: колона HP-35 (30 m x 

0.25 mm 0.25 µm) чрез „сплит-сплитлес” инжектор при температура 260 
о
С. На Фигура 21. а) е 

илюстрирана хроматограма на смесен ацетонитрилен разтвор от Femoston F2 tabl. (Estradiol 

hemihydrate/Didrogesterone), Climonorm CN2 tabl. (Estradiol valerate/Levonorgestrel) и Climen 

CМ2 tabl. (Estradiol valerate/Сiproterone acetate и са показани мас-спектрите на Estradiol valerate: 

tR = 7.86 min. б), Levonorgestrel: tR = 6.58 min. в) и Didrogesteron: с tR = 7.45 min. г). 

Фигура 21. Тотална йонна хроматограма на смесен ацетонитрилен разтвор от  

                     Femoston F2 tabl., Climonorm CN2 tabl и Climen CМ2 tabl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.5.3.2. Обсъждане. 

Стероидите са много чувствителни към замърсяване на лайнера в инжектора при 

въвеждане на пробата при висока температура, което води до деградиране на аналитите и 

регистриране на неадекватен резултат. Електронната (+) йонизация е най-популярният вариант 

на масспектрална детекция при GC-анализ, но води до различна степен на йонизация на 

различните аналити и се постига различна чувствителност при детекцията им, поради което при 

еднаква концентрация величината на сигналите на Estradiol hemihydrate и Didrogesteronе 

(Фигура 21.) е видимо различна, a Cyproterone acetate (в Climen CM2 tabl.) не се регистрира. За 

количествен анализ на активните компоненти в таблетките чрез GC/MS е необходимо 

използването на чисти лайнери и подходящ вътрешен стандарт.   

 

IV.5.3.3. Изводи.  

Деградирането на аналитите при висока температура, нееднаквата им степен на 

йонизация и различната чувствителност при детекцията водят до несигурност на GC/MS ана-

лиза, поради което HPLC е по-подходящ за определяне на Estradiol hemihydrate в таблетки.         
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VI. ИЗВОДИ. 

 

1. Анализирани са ръководствата за лечение на пациенти с остеопороза в световен 

мащаб и законодателните възможности за прилагане на фармацевтични грижи в 

България. 

1.1 Най-обстойно се оказа ръководството на Европейската фондация за остеопороза и 

заболявания по костите. Останалите проучени ръководства не имплементират напълно 

стъпките, развити в европейското ръководство. 

1.2 Последните препоръки (2013) за добра практика по остеопороза на Българското 

дружество по ендокринология и Българското дружество по ревматология са 

изключително прецизни и могат да се използват при превенцията и лечението на 

остеопороза. 

1.3 Резултатите от анкетното проучване показват, че Препоръките за добра практика по 

остеопороза са добре приети от ендокринолозите: 

65 % смятат, че информацията в тях се основава на доказателства и е положителна. 

65 % считат, че това ръководство е полезен инстумент в ежедневната практика и 

подобрява качеството на лечебния процес. 

60 % смятат, че практиките са полезни за потвърждаване на диагнозата и стартиране на 

терапията. 

65 % от респондентите смятат, че препоръките са лесна за намиране он-лайн база 

данни. 

1.4.  Най-чести са бедрените, вертебралните и фрактурите на китката, като се 

увеличават с възрастта. Броят на фрактурите в Европа ще нараства за периода 2010-

2025. 

2. Разработен и валидиран e дензитометричен метод за определяне на Estradiol 

hemihydrate и Estradiol valerate по показатели специфичност, линейност, LOD, LOQ, 

правилност и повторяемост.  
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3. Разработен е многокомпонентен анализ в режим на градиентно елуиране при 

обратнофазовото течнохроматографско разделяне с UV-детекция, който се 

характеризира с по-висока селективност и по-висока надежност на резултатите. 

 

4. За първи път е приложен HPLC-HILIC метод с UV-детекция за анализ на стероидни 

структури, съдържащи се в моно- и поликомпонентни лекарствени продукти. Методът е 

валидиран по отношение на специфичност, линейност, правилност и повтаряемост. 

 

5.1 Разработен е нов метод – ултрависокоефективна течна хроматография в съчетание с 

масспектрална детекция при (+) йонизация за анализ на стероидсъдържаши лекарствени 

продукти, прилагани при остеопороза. Методът се характеризира с висока селективност 

и чувствителност. 

 

5.2 Разработеният нов метод – ултрависокоефективна течна хроматография HILIC в 

съчетание с масспектрална детекция се характеризира с висока разделителна 

способност, съкращава времето за анализ, притежава висока чувствителност и 

надежност, като идентифицира аналитите  по техните специфични йони и/или 

фрагментни спектри. 

 

5.3 Деградирането на аналитите при висока температура, нееднаквата им степен на 

йонизация и различната чувствителност при детекцията им, водят до несигурност на 

GC/MC анализа, поради което по-подходящ се явява HPLC за анализ на стероидни 

компоненти. 
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