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Вступ.Стан психічного здоров’я тісно пов’язаний з розвитком дея-
ких захворювань ЦНС, зниженням якості життя, зростанням інвалід-
ності, а як наслідок і до збільшення смертності населення. Одним з 
елементів рішення цієї проблеми стало створення нового нейропси-
хотропного лікарського засобу L-триптофану з тіотриазоліном. Одним 
з основних етапів при створенні нового лікарського засобу є методик 
аналізу діючих речовин. Для цього, по-перше, необхідно розробити 
методи стандартизації діючих речовин. Тому актуальним завданням, є 
розробка методів стандартизації модельної суміші L-триптофану та 
тіотриазоліну в терапевтичному співвідношенні (4:1) методом ВЕРХ.

Мета роботи. Розробка методів стандартизації модельної суміші, 
до складу якої входять L-триптофан та тіотриазолін в терапевтично-
му співвідношенні 4:1 методом ВЕРХ.

Матеріали і методи дослідження.В ході дослідження в лаборатор-
них умовах було виготовлено 6 серій модельної суміші L-триптофа-
ну та тіотриазоліну в співвідношенні 4:1 (вміст діючих речовин на 
одну таблетку 200 мг і 50 мг відповідно) та розроблено методику 
стандартизації їх одночасного визначення методом ВЕРХ.

Результати та їх обговорення. Був проведений аналіз 6 серій мо-
дельної суміші (в кожній по 6 дослідів) за розробленою методикою 
ВЕРХ. У результаті дослідження визначили вміст L-триптофану, 
який становить від 197,2 мг до 204,9 мг, тіотриазоліну від 48,9 мг до 
50,5 мг, що відповідає вимогам чинної нормативної документації.

Висновки. В ході роботи розроблено високочутливий, відтворю-
ваний, надійний, високоточний метод одночасної стандартизації ді-
ючих речовин, який планується використовувати при постадійному 
контролі якості таблеток з L-триптофаном та тіотриазоліном.
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