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The review contains over 140 literary references in the field of the voltammetry for determination of pharmaceutical 
compounds, including pharmacopoeia, monographs, review articles and original works since 2010. The trends, 
advantages, prospects and limitation of the method in the analysis of pharmaceuticals, biological fluids have 
been shown. It is noted working electrodes from various materials is used for determination of pharmaceutical 
compounds. These include glassy carbon, pencil graphite, carbon paste , boron doped diamond, hanging drop 
mercury electrodes etc. Different materials such as carbon nanotubes, gold, platinum, silver nanoparticles, 
molecularly imprinted conducting polymers, surfactants, enzymes, graphene, metal complexes were used for the 
modification of electrode surface. The methods of cyclic voltammetry, differential pulse, square wave, adsorptive 
stripping, solid state voltammetry of microparticles were described. Many of the proposed methods for determination 
of pharmaceutical formulations and biological fluids don’t require previous extraction of analyte. The analysis of 
particularly complex matrix requires sample preparation, but it isn’t more difficult than for other methods. The purpose 
of the review is to draw attention of Ukrainian specialists to successful world experience of the practical application 
of the voltammetric method for determination of active substance of drugs, using methods that have been validated.
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Огляд містить понад 140 літературних посилань у галузі вольтамперометрії як методу визначення 
лікарських речовин, серед них фармакопеї, монографії, оглядові статті та оригінальні роботи за 
період з 2010 року. Показано тенденції розвитку, переваги та обмеження методу в аналізі лікарських 
засобів і біологічних рідин та окреслено перспективи. Мета огляду – привернути увагу українських 
фахівців до успішного світового досвіду практичного застосування вольтамперометричного методу 
для визначення діючих речовин лікарських засобів, у тім числі з використанням методик, які пройшли 
процедуру валідації.
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Вольтамперометрія (ВА) належить до методів, 
які зараз активно розвиваються: використовують 
велику кількість різноманітних процесів, досягнення 
електроніки, математики та програмування, 
успішно вирішують проблеми аналізу біологічних і 
медичних об’єктів.

Вважають, що між процесами перенесення 
електронів, які відбуваються на електроді та в 
клітинах живого організму, існує певна подібність. 
Знання окисно-відновних властивостей лікарських 
речовин (ЛР) дає змогу оцінити і прогнозувати 
шляхи їхнього метаболізму під час редокс-реакцій 
in vivo, а також їхню фармакологічну активність [1]. 

Тому для дослідження властивостей біологічно 
активних молекул доцільно використовувати 
метод ВА. Однак ВА є не тільки потужним методом 
дослідження, а й ефективним методом аналізу, 
оскільки більшість діючих речовин (активних 
фармацевтичних інгредієнтів), на відміну від 
допоміжних речовин лікарських засобів (ЛЗ), є 
електрохімічно активними – відновлюються або 
окиснюються на електродах. 

Про підвищення інтересу до ВА для визначення 
ЛР свідчить постійне збільшення кількості 
публікацій (рис. 1). Для побудови діаграми брали 
до уваги такі журнали (у дужках зазначено 


