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Розробка засобів для лікування захворювань центральної нерво-
вої системи є актуальним завданням сучасної медицини та фармації. 
Рішенням цієї проблеми стало створення нового більш ефективного 
нейропсихотропного препаратна основі фіксованої комбінації 
L-триптофану з тіотриазоліном, який володіє вираженими антиде-
пресивними, ноотропними, нейропротективними та антиоксидант-
ними властивостями. Одним з етапів при створенні нового лікар-
ського засобу є стандартизація препарату згідно з вимогами ДФУ.

Сьогодні велику увагу приділяють новим фізико-хімічним мето-
дам досліджень лікарських засобів, зокрема високоефективній рі-
динній хроматографії (ВЕРХ). Все частіше для визначення діючих 
речовин органічної природи, як в монопрепаратах, так і в комбінова-
них лікарських формах використовується метод ВЕРХ. 

Тому для визначення діючих речовин, виходячи з їх властивостей, 
у новому комбінованому лікарському засобу L-триптофану та ті-
отриазоліну нами була запропонована методика ВЕРХ.

Мета:розробити методику одночасної стандартизації L-трип-
тофану та тіотриазоліну у штучній суміші методом високоефек-
тивної рідинної хроматографії, зокрема підбір рухомої і нерухо-
мої фази.

Матеріали та методи. На першому етапі нашої роботи було здійс-
нено підбір фази та елюентів для модельної суміші L-триптофану та 
тіотриазоліну в співвідношенні 1:1. За основу була взята методика 
аналізу тіотриазоліну на оберненій фазі (С 18) з використанням 
елюентів, що представляють собою водно-метанольні суміші.

На основі даних досліджень було розроблено методику одночас-
ного визначення L-триптофану з тіотриазоліном в модельній суміші 
з використанням такої ж рухомої та нерухомої фази, а також схожих 
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умов хроматографування, які використовувалися при дослідженні 
тіотриазоліну.

Для проведення спільного визначення діючих речовин методом 
ВЕРХ, ми в лабараторних умовах розробили методику ВЕРХ.

Розчин застосовували свіжоприготованим. Хроматографували 
досліджуваний розчин не менше трьох разів та розраховують серед-
ню площу піків. 

Дослідження проводили з використанням модульної системи для 
ВЕРХ BISCHOFF (BISCHOFF AnalysentechnikGmbH, Німеччина) зі 
спектрофото-метричним детектором Lambda 1010 на оберненій фазі.

Для проведення кількісного визначення діючих речовин методом 
ВЕРХ, ми використовували: колонкуProntosilEurobond C 18, елюент: 
суміш 10 % метанолу – 90% фосфатного буферу(рН 3), швидкість 
рухомої фази: 1 мл / хв; довжину хвилі детектору 220 нм, об’єм вве-
деної проби: 10 мкл, температуру термостату колонки: + 25 ○С.

Результати. В ході роботи нами встановлено, що зі збільшенням 
вмісту метанолу в суміші з фосфатним буфером об’єм утримування 
як триптофану, так і тіотриазоліну зменшився, а коефіцієнт розді-
лення піків збільшився разом з числом теоретичних тарілок. Тому, в 
якості елюенту звернули увагу на розчин 20 % метанолу з 80 % фос-
фатним буфером. В даних умовах об’єм утримування триптофану 
дорівнював 15,11 мл, тіотриазоліну – близько 6,05 мл, ефективність-
хроматографічноїколонки, розрахована запіком триптофанублизько 
3300теоретичнихтарілок.

Висновки: У ході дослідження була розроблена високочутлива 
методика одночасного визначення L-триптофану та тіотриазоліну в 
модельній суміші методом ВЕРХ, яка планується використовуватися 
в подальших дослідженнях. Розроблена методика може використо-
вуватися не тільки для стандартизаціїL-триптофану та тіотриазоліну 
в комбінованому лікарському засобі, а й для їх визначення в діючих 
препаратах, біологічних рідинах.
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