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Rezumat 
 

A fost dezvoltată şi validată o metodă isocratică de lichid cromatografie de performanţă înaltă pentru 
determinarea cantitativă a metronidazolului şi furazolidonei din comprimate Enteroguard M.  

Separarea HPLC a fost realizată prin cromatografie în fază inversă Kromasil C18 (mărimea particulelor 5 
µm; 250 x 4.6 mm diametrul intern), termostatată la 25°C.  

Faza mobilă a fost metanol/ soluţie apoasă acid fosforic 0,1% (20/ 80 v/ v), cu cu debit de 1 ml/ min. şi 
detecţie UV la 317 nm.  

Pentru validarea metodei au fost urmăriţi următorii parametri -linearitatea (r2 = 0,9999), intervalul, precizia, 
acurateţea şi specificitatea. Metoda descrisă poate fi utilizată cu succes pentru analiza compuşilor 
farmaceutici activi din comprimate ENTEROGUARD M. 

 

Cuvinte cheie: metronidazol, furazolidonă, RP-HPLC UV-VIS, validare 
 

Abstract 
 

An isocratic high-performance liquid chromatography (HPLC) procedure was developed for quantitative 
determination of metronidazole and furazolidone in tablet dosage forms of ENTEROGUARD M.  

HPLC separation was carried out by reversed phase chromatography Kromasil C18 (250 mm x 4,6 mm 
i.d.; 5 µm particle size), held at 25°C.  

The mobile phase consisted of methanol/ 0,1% phosphoric acid aq. (20/ 80 v/ v), run at flow rate of 1 mL/ 
min and with UV detection at 317 nm.  

Method validation investigated parameters such as linearity (r2 = 0. 9999), range, precision, accuracy and 
specificity. The described method can be successfully applied for the analysis of ENTEROGUARD M tablets. 
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Scopul cercetării 
 

a fost dezvoltarea şi validarea unei 
metode HPLC sensibile, aplicabile pentru 
determinarea cantităţii de furazolidonă / 
metronidazol din comprimatele Enteroguard 
M, contribuind la controlul de calitate şi 
siguranţa acestui tip de preparat farmaceutic. 

 
MATERIALE 1I METODE 

 

Reactivii:  
Toate substanţele chimice utilizate au fost 

de grad farmaceutic sau analitic.  
 

Standarde: 
- metronidazol standard de referinţă (Sigma 

Germania). 
- furazolidona standard de referinţă 

(Chemical Iberica Productos Veterinarios , Spania). 
- metanol (Biosolve, Olanda).  
- acid fosforic şi  
- dimetilformamida (Merck, Germania). 
- comprimate Enteroguard M (Romvac, Ro.) 

 

      utilizate în timpul perioadei de valabilitate.  
A fost utilizată apă dublu distilată, filtrată 

pe membrane 0,45µ. 
 

Sistemul şi condiţiile cromatografice 

Metoda HPLC a fost realizată pe: 
- LC Surveyor (Thermo Electron Corporation, USA)  

- echipat cu pompă cuaternară,  
- autosampler, buclă de 25 µl şi  
- detector UV-VIS-diode array (Thermo 

Electron Corporation, USA).  

Integrarea picurilor cromatografice a fost 
realizată cu softul:  

- ChromQuest (Thermo Electron).  
Analizele au fost realizate prin utilizarea  
- unei coloane Kromasil (Akzo Nobel) C18 

(mărimea particulelor 5µm; 250 x 4.6 mm 
diametrul intern).  

Probele au fost eluate isocratic cu: 
- metanol si acid fosforic 0.1% (20/ 80 v/ 

v), cu debit de 1 ml/ min.  
Fiecare probă a fost filtrată inainte de 

injectare prin filtru de:  
- PVDF 0.45 µm (Thermo Electron).  
 

Volumul de injectare al probelor 
A fost de 5 µl, iar detecţia s-a realizat la 

317 nm, la 25°C. 
 

Prepararea soluţiilor standard de referinţă 
Soluţia standard de lucru metronidazol a 

avut o concentraţie finală de 0,1 mg/ml, 
preparată în apă.  



Elena Gabriela Oltean & Milea B                                                          Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug 

 

                                                                                          Year 4, �o. 2. �ov. 2010 

 

 2 

Soluţiile standard pentru liniaritate s-au 
încadrat în domeniul 0,01-0,20 mg/ml pornind 
de la o soluţie stoc de metronidazol de 1 mg/ 
ml preparată în metanol. Toate probele au 
fost realizate in triplicat. Soluţia stoc de 
metronidazol se păstrează la -20°C timp de 3 
luni. Soluţia standard de lucru furazolidonă a 
avut o concentraţie finală de 0,1 mg/ml, 
preparată în apă.  

Soluţiile standard pentru liniaritate s-au 
încadrat în domeniul 0,01-0,20 mg/ml pornind 
de la o soluţie stoc de furazolidonă de 1 mg/ 
ml preparată in dimetilformamidă.  

Toate probele au fost realizate in triplicat. 
Soluţia stoc de furazolidonă se păstrează la - 
20°C timp de 3 luni. 

 

Prepararea soluţiilor de probe 
Au fost mojarate câte 20 de comprimate 

Enteroguard M cu un conţinut de 
metronidazol 50 mg/ 250 mg, respectiv 
furazolidonă 10 mg/ 250 mg.  

Într-un balon cotat de 50 ml se cântăreşte 
o cantitate corespunzătoare de pulbere 
pentru obţinerea concentraţiei de 1 mg/ml 
metronidazol, se diluează la volum cu 
metanol şi se ultrasoanează timp de 20 
minute (soluţia stoc). Pentru prepararea 
soluţiei stoc de probă pentru determinarea 
furazolidonei se cântăreşte o cantitate 
corespunzătoare de pulbere pentru obţinerea 
concentraţiei de 1 mg/ml furazolidonă, care 
se transferă în balon cotat de 50ml, se aduce 
la volum cu dimetilformamidă şi se 
ultrasonează timp de 20 minute.  

Soluţiile de lucru se prepară zilnic, prin 
diluarea soluţiilor stoc cu apă distilată, pentru 
obţinerea soluţiilor de lucru cu concentraţie 
de metronidazol, respectiv furazolidonă de 1 
mg/ ml. înainte de injectare soluţiile se 
filtrează prin filtru PVDF de 0.45 µm. 

 

Validarea metodei cromatografice 
 

După stabilirea condiţiilor cromatografice 
metoda a fost validată urmărind următorii 
parametri: linearitatea, intervalul de lucru, 
precizia, acurateţea specificitatea şi 
conformitatea sistemului, utilizând ghidul ICH. 

 

Linearitatea şi intervalul de lucru 
Curba analitică s-a obţinut cu ajutorul a 7 

concentraţii diferite de metronidazol situate în 
domeniul 0.01–0.20 mg/ ml, preparate in 
triplicat. Linearitatea a fost evaluată prin 
analiza regresiei lineare.  

În cazul furazolidonei curba analitică s-a 
obţinut cu ajutorul a 5 concentraţii diferite 
situate în domeniul 0.01–0.20 mg/ ml, 

preparate in triplicat. Sistemul a fost echilibrat 
timp de cel puţin 30 minute.  

Au fost injectate câte 3 replicate din 
fiecare concentraţie de standard 
metronidazol/furazolidonă în volum de 5 µl, 
pentru verificarea reproductibilităţii 
răspunsului detectorului la fiecare nivel de 
concentraţie. 

 

Precizia 
Precizia metodei a fost determinată prin 

repetabilitate (în aceeaşi zi) şi precizia 
intermediară (între mai multe zile).  

Repetabilitatea a fost determinată prin 12 
analize repetate ale aceleiaşi soluţii de probă 
Enteroguard M (metronidazol, respectiv 
furazolidonă), în aceeaşi zi și respectiv, în 
aceleaşi condiţii experimentale.  

Precizia intermediară a metodei a fost 
determinată prin analiza în 2 zile (intre zile), 
respectiv şi de către un alt analist în cadrul 
aceluiaşi laborator (între analişti). 

 

Acurateţea 
Pentru confirmarea acurateţei metodei 

propuse au fost analizate 9 probe utilizând 3 
nivele concentraţie care să acopere intervalul 
de lucru. 

 

Conformitatea sistemului 
Pentru asigurarea validităţii metodei 

analitice a fost realizat testul de conformitate 
a sistemului. În acest scop au fost injectate 5 
probe conţinând 0,1 mg/ ml metronidazol, 
respectiv furazolidonă, injectate în volum de 5 
µl. Evaluarea conformităţii sistemului a fost 
realizată cu ajutorul softului ChromQuest, prin 
evaluarea parametrilor – arie, timp de 
retenţie, asimetrie. 

 

Analiza metronidazolului şi furazolidonei  
Analiza conţinutului în metronidazol/ 

furazolidonă din comprimatul Enteroguard M 
a fost realizată pe baza metodei dezvoltate şi 
propuse pentru validare utilizând cele 2 
standarde de referinţă. 

 

REZULTATE 1I DISCUŢII 
 

Pentru determinarea cantităţii de 
metronidazol / furazolidonă din comprimatele 
Enteroguard M a fost propusă o metodă 
HPLC de fază inversă, fiind selectate 
condiţiile optime de separare cromatografică.  

Din analiza cromatogramelor se constată 
că cei 2 compusi nu interferă, timpul de 
retenţie pentru metronidazol a fost de 5,04 
min., iar pentru furazolidonă de 9,87 min.  

Asimetria peak-ului a fost bună pentru 
ambii compuşi, egală cu 1,0. 
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Curbele de calibrare pentru metronidazol/ 
furazolidonă au fost construite prin 
reprezentarea ariei peak-ului faţă de 
concentraţie. Pentru ambii compuşi a fost 
observată liniaritatea în domeniul 0,01-0,2 
mg/ml.  

 

Intervalul de concentraţie a fost 10-200% 
faţă de concentraţia de lucru de 0,1 mg/ ml.  

Aplicând regresia liniară pentru cele 2 
curbe de calibrare, a fost stabilit un coeficient 
de determinare de: r2 = 0,9999 (metronidazol)  
respectiv 0,999 (furazolidonă). 

 

Precizia metodei reprezintă gradul de 
conformitate între rezultatele testelor 
individuale, prin aplicarea repetată a metodei 
pe probe multiple ale unei serii omologe.  

 

Repetabilitatea a fost studiată prin 
calcularea deviaţiei relative standard (RSD) a 
12 probe cu concentraţia de 0,1 mg/ml 
metronidazol / furazolidonă, realizate în 
aceeaşi zi şi în aceleaşi condiţii 
experimentale. Precizia intermediară include 
estimarea variabilităţii analizei atunci când 
metoda este utilizată între laboratoare diferite, 
în zile diferite, de către analişti diferiţi sau cu 
echipamente diferite (1, 2, 3, 8, 9, 10).  

Rezultatele sunt prezentate în Tabelul 1 
şi Tabelul 2. 

Tabel 1 
 

Concentraţia, precizia şi precizia intermediară in 
metoda HPLC pentru metronidazol  

 

Parametru  Valoare 
Concentraţia 0,096 mg/ ml 

RSD% (aceeaşi zi) 1,433% 
RSD% (între zile) 1,658% 

 

Tabel 2 
 

Concentraţia, precizia şi precizia intermediară in 
metoda HPLC pentru furazolidonă 

 

Parametru Valoare  
Concentraţia 0,096 mg/ ml 

RSD% (aceeaşi zi) 0,759% 
RSD% (între zile) 0,8948% 

 

Acurateţea metodei este gradul de 
apropiere a rezultatelor practic obţinute cu 
ajutorul metodei comparativ cu valoarea 
teoretică (4, 5, 6, 7). 

Acurateţea a fost determinată prin analiza 
a câte 9 probe conţinând metronidazol, 
respectiv furazolidonă în concentraţie de 
0,080; 0,100; 0,120 mg/ ml.  

Tabel 3 
 

Recuperarea metronidazolului din probele analizate 
prin RP-HPLC 

 

Concentraţia 
teoretică a probei 

mg / ml 

% Recuperare ± 
RSD(%)

a 
Acurateţea 

% 

0,080 104.742%±1.683 
0,100 102.667%±1.899 
0,120 100.858%±0.952 

102,756% 

 

amedia a 3 replicate 

Tabel 4 
 

Recuperarea furazolidonei din probele analizate prin 
RP-HPLC 

 

Concentraţia 
teoretică 

a probei mg/ ml 

% Recuperare ± 
RSD(%)

a 
Acurateţe  

% 

0,080 84.583%±0.683 
0,100 84.618%±0.899 
0,120 96.044%±0.952 

88,4155% 

amedia a 3 replicate 
 

Din analiza datelor prezentate în Tabelul 
3 şi 4 se constată că metoda prezintă 
acurateţe în intervalul propus, procentul 
mediu de recuperare fiind de 103,442% 
pentru metronidazol şi de 90,331% pentru 
furazolidonă. Pentru evaluarea rezoluţiei şi 
reproductibilităţii sistemului de analiză propus 
au fost realizate teste de conformitate.  

Rezultatele prezentate în Tabelul 5 şi 
Tabelul 6 arată faptul că parametric acestea 
sunt în limitele de conformitate. 

Tabel 5 
 

Rezultatele testului de conformitate a sistemului 
pentru metronidazol 

 

Parametru Minim Maxim RSD(%) Status 
Asimetrie 1,06562 1,08150 0,623 passed 

Timp retenţie 5,037 5,043 0,044 passed 
Aria 3795240 3955766 1,600 passed 

 

Tabel 6 
 

Rezultatele testului de conformitate a sistemului 
pentru furazolidonă 

 

Parametru Minim Maxim RSD(%) Status 
Asimetrie 1,13192 1,14343 0,319 Passed 

Timp retenţie 9,9000 9,925 0,088 Passed 
Aria  4049677 4168578 0,901 Passed 

 

Limitele de detecţie şi de cuantificare au 
fost calculate, obţinându-se valorile: 

 

Tabel 7 

Limitele de detecţie şi de cuantificare pentru 
furazolidonă / metronidazol 

 

Component LOD LOQ 
Furazolidona 0,00008 mg/ml 0,00027 mg/ml 
Metronidazol 0,00007 mg/ml 0,00023 mg/ml 

 

CONCLUZII 
 
1. Rezultatele prezentate în validarea 

metodei RP–HPLC demonstrează 
acurateţea, liniaritatea, precizia acesteia 
cât şi limitele de detecţie şi de 
cuantificare.  

2. Metoda poate fi utilizată cu success 
pentru cuantificarea metronidazolului şi 
furazolidonei ca substanţe active în 
comprimat. 

3. Metoda propusă are avantajul utilizării 
unei proceduri analitice comode, care 
necesită o preparare simplă a probelor, și 
deci, poate fi utilizată astfel pentru analiza 
de rutină. 
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