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The technique for quantitative determination of N-acetylcysteine in pharmaceutical preparations using a new 
chemiluminescence inhibitor – N-acetylcysteine in the system H2L (luminol)–Н2О2–Нemoglobin was developed. 
The objects of research were tablets containing N-acetylcysteine. The method of N-acetylcysteine quantitative 
determination in pharmaceuticals based on the inhibition of chemiluminescence in the system H2L–H2O2–
Нemoglobin was developed. The calibration curve was linear over the concentration range 0.06 – 0.82 µg/mL, 
LOD (3S) = 0.02 µg/mL, LOQ (10S) = 0.06 µg/mL. No interferences were observed in the presence of common 
components of the tablets such as microcrystalline cellulose, lactose monohydrate, corn starch, magnesium 
stearate, Opadry II 85F28751 White, polyethylene glycol 6000, polyvinyl alcohol, talc, titanium dioxide (E 171), 
citric acid, sodium bicarbonate, lemon flavor, adipic acid, povidone and aspartame (E 951). RSD = ±  1.45 % (δ = 
– 1.05 %), RSD = ± 0.64 % (δ = – 0.50 %) and RSD = ± 1.13 % (δ = – 0.16 %) for the ‟Acetylcystein 200 Heumann 
Brausetabletten” (Germany), ‟AC-FS” (‟Farmastart”, Ukraine) and ‟Acestad” tablets (Germany), respectively. 
The proposed method is promising for further research on the subject of its application for the determination of 
N-acetylcysteine in drugs, in the absence of ascorbic acid.
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В роботі розроблено методики кількісного визначення N-Ацетилцистеїну в лікарських препаратах за 
його здатністю інгібувати хемілюмінесценцію в системі Н2L (Люмінол)–Н2О2–Гемоглобін. Об’єктами 
дослідження були лікарські препарати, що містять N-ацетилцистеїн. Показано, що такі загально 
відомі допоміжні складники пігулок як мікрокристалічна целюлоза, лактоза, кукурудзяний крохмаль, 
магній стеарат, опудрювач Opadry II 85F28751 White, ПЕГ 6000, полівініловий спирт, тальк, титану 
діоксид (E 171), цитратна кислота, натрій гідрогенкарбонат, цитратний ароматизатор, адипінова 
кислота, повідон та аспартам (Е-951) не впливають на результати визначення. Градуювальний 
графік зберігав лінійність в інтервалі концентрацій 0.06–0.82 мкг/мл, LOD (3S) = 0.02 мкг/мл, 
LOQ (10S) = 0.06 мкг/мл. Відносне стандартне відхилення (RSD) та правильності (δ) визначення 
N-Ацетилцистеїну у шипучих пігулках ‟Acetylcystein 200 Heumann Brausetabletten” (Німеччина), ‟AC-
FS”(Україна) та ‟Acestad” (Німеччина) становили ± 1.45 % (δ = – 1.05 %), ± 0.64 % (δ = – 0.50 %) та 
± 1.13 % (δ = – 0.16 %), відповідно. Запропонований метод є вельми перспективним для подальших 
досліджень на предмет застосування для здійснення кількісного визначення N-Ацетилцистеїну в 
інших лікарських препаратах за відсутності аскорбінової кислоти.
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N-acetylcysteine (N-acetyl-L-cysteine, NAC) is 
a substance that has an antioxidant effect due to 
the presence of a sulfohydryl group in its structure. 
NAC is able to increase the synthesis of glutathione, 
which is an important antioxidant factor in intracellular 
protection and provides support of functional activity 
and cellular morphological integrity. In medicine, NAC 

is used not only as an expectorant, pneumoprotective 
and cardioprotective agent, but also as a detoxifying 
agent for acute paracetamol poisoning. The literature 
provides medical research on the feasibility of using 
NAC in the complex treatment of certain types of 
cancer and Alzheimer’s disease. NAC can also be 
used in the treatment of patients with HIV-infection as 
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