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Abstract 

Today, population aging is one of the most characteristic features of modern times. The shrinking and aging 

population means that fewer and fewer people are able to work, and that older people are in higher demand for 

health care and long-term care. In the process of aging there are regular involute changes in the brain, which result 

weakening of concentration and memory. Therefore, it is important to create new drugs that will improve the 

quality of life of the elderly. Therefore, it is important to create a new combination drug, which includes nootropic 

- GABA and antioxidant - thiotriazolinе, which has in addition to antioxidant properties, antiischemic, nootropic, 

cardioprotective, neuroprotective activity and increases the effectiveness of basic therapy in one form. In the pro-

cess of creating a new combination drug, it is necessary to take into account the possibility of interaction between 

the components that are part of it. To confirm and eliminate the risks of physical interaction between the active 

substances, it is advisable to conduct thermogravimetric studies. The article presents thermogravimetric studies of 

GABA, thiotriazolinе and mixtures of GABA and thiotriazolinе. 

Анотація  

На сьогодні старіння населення є однією з найбільш характерних ознак сучасності. Скорочення і 

старіння населення означає, що все менше людей здатні працювати, крім того у літніх людей вищий попит 

на послуги медичної допомоги та довготривалого догляду. У процесі старіння в головному мозку відбува-

ються закономірні інволютивні зміни, результатом яких є ослаблення концентрації уваги та пам’яті. Тому 

актуальним є створення нових лікарських засобів, які будуть покращувати якість життя літніх людей. Тому 

актуальним є створення нового комбінованого препарату, до складу якого входять ноотроп - ГАМК та 

антиоксидант - тіотриазолін, який має крім антиоксидантних властивостей, протиішемічну, ноотропну, 

кардіопротективну, нейропротективну активністі та підвищує ефективність базової терапії, в одній 

лікарській формі. В процесі створення нового комбінованого лікарського препарату необхідно врахову-

вати можливість виникнення взаємодії між компонентами, що входять до його складу. Для підтвердження 

та усунунення ризиків фізичної взаємодії між діючими речовинами доцільно провести проведення термо-

гравіметричні дослідження. В статті представлені термогравіметрічні дослідження ГАМК, тіотриазоліну 

та суміші ГАМК і тіотриазоліну.  

 

Keywords: GABA, thiotriazoline, neuroprotection, thermogravimetry 

Ключові слова: ГАМК, тіотриазолін, нейропротекція, термогравіметрія 

 

На сьогодні старіння населення є однією з 

найбільш характерних ознак сучасності. Скоро-

чення і старіння населення означає, що все менше 

людей здатні працювати, крім того у літніх людей 

вищий попит на послуги медичної допомоги та дов-

готривалого догляду. У процесі старіння в голов-

ному мозку відбуваються закономірні інволютивні 

зміни, результатом яких є ослаблення концентрації 

уваги та пам’яті. Тому актуальним є створення но-

вих лікарських засобів, які будуть покращувати 

якість життя літніх людей. 

На теперішній час нейропротективна терапія 

має важливе значення для попередження пошко-

дження нейронів або усунення когнітивної дисфун-

кції, яка виникнула в процесі нейродегенеративних 

захворюваннь, судинних захворювань головного 

мозгу та інш. Особливе місто в нейропротекції зай-

нимають препарати нейрометаболічної дії - ноо-

тропи [1]. Гама-аміномасляна кислота (ГАМК) – 

ноотропний лікарський засіб, який широко викори-

стовують в медичній практиці з 1960 року. В остан-

ній час в світовій практиці спостерігається тенден-

ція створення лікарських засобів на основі фіксова-

них комбінацій, що містять сумісні за фізико-

хімічними і фармакологічними характеристиками 

препарат базової терапії та антиоксидант, що обу-

мовлює їх більш високу, у порівнянні із застосуван-

ням у вигляді окремих компонентів комплексного 

лікування, терапевтичну ефективність і безпечність 

[2, 3]. Тому, стало цікавим поєднати ноотроп - 

ГАМК та антиоксидант - тіотриазолін, який має 

крім антиоксидантних властивостей, протиішемі-

чну, ноотропну, кардіопротективну, нейропротек-

тивну активністі та підвищує ефективність базової 

терапії, в одній лікарській формі. 

Тому актуальним є створення нового комбіно-

ваного препарату, до складу якого входять ГАМК 

та тіотриазолін в вигляді таблеток. В процесі ство-

рення нового комбінованого лікарського препарату 

необхідно враховувати можливість виникнення 

взаємодії між компонентами, що входять до його 

складу. Попередньо, для врахування можливої хімі-

чної взаємодії діючих речовин, нами були прове-

дені квантово-хімічні розрахунки комплексів 

ГАМК з тіотриазоліном, які показали, що між дію-

чими речовинами не виникають стійких хімічних 

зв'язків, а тільки водневі, це дає можливість комбі-

нування ГАМК та тіотриазоліну в одній лікарській 

формі у вигляді таблеток. Для підтвердження та 

усунунення ризиків фізичної взаємодії між дію-

чими речовинами доцільно провести проведення 

термогравіметричні дослідження [4-7]. 

Мета роботи: термогравіметрічні дослі-

дження ГАМК, тіотриазоліну та суміші ГАМК і ті-

отриазоліну.  

Матеріали та методи дослідження 

Об’єкти досліджень: субстанції ГАМК (вироб-

ник: «Sigma-Aldrich», партія 11-021), тіотриазоліну 

(виробник: Державне підприємство «Завод хіміч-

них реактивів» Науково-технологічного комплексу 

«Інститут монокристалів» НАН України, серія 

110460919) та суміші ГАМК і тіотриазоліну. Тер-

мографічний аналіз здійснювали на приладі деріва-

тограф-«Shimadzu DTG-60» (Японія) з платиново-
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платинородієвою термопарою при нагріванні зраз-

ків в алюмінієвих тиглях (від 25 до 250 ºС). Як ета-

лонну субстанцію використовували α-Al2O3. Швид-

кість нагрівання складала 10ºС за хвилину. Маса 

досліджуваних зразків була від 14,71 мг до 26,19 мг. 

Записували криві: T, DTA, TGA. Крива Т на деріва-

тограмі показує зміну температури, а крива TGA – 

зміну маси зразка в період дослідження. Крива DTA 

відображає диференціювання теплових ефектів, мі-

стить інформацію про ендотермічні та екзотермічні 

максимуми, може бути використана для якісної оці-

нки дериватограми [8, 9].  

Результати та обговорення 

Проводили термогравіметричний аналіз субс-

танції тіотриазоліну, ГАМК та суміші тіотриазо-

ліну і ГАМК, результати проведених досліджень 

представлені на рис. 1, 2, 3. 

 
Рис.1. Деріватограма тіотриазоліну 

 

З графічних даних рисунку 1 видно, що діюча 

речовина тіотриазолін – є термічно-стійкою сполу-

кою в діапазоні температур від 26 до 148,00 ºС. На 

восьмій хвилині експерименту при температурі 

117,44 ºС маса дослідного зразку зменшилась на 

0,08% (0,02 мг), а вже на дванадцятій хвилині дос-

ліду при температурі 147,90 ºС спостерігали ендо-

термічний ефект, при цьому маса тіотриазоліну 

зменшилась на 2,98% (0,78 мг). На двадцять першій 

хвилині експерименту маса тіотриазоліну зменши-

лась на 17,83% (4,67 мг) при температурі 249,46 ºС.  

 
Рис.2. Деріватограма ГАМК 

 

Аналіз деріватограми ГАМК (рис. 2) показав, 

що даний зразок є відносно термічностабільною 

сполукою в діапазоні температур від 21 до 187 ºС. 

На шістнадцятій хвилині експерименту при темпе-

ратурі 187,99 ºС маса сполуки змінилася на 0,6% 

(0,12 мг). Потім спостерігали стрімке зниження 

маси зразку і вже на 20 хвилині маса зразку зміни-

лась на 50,33%(9,86 мг) при температурі 199, 83 ºС. 
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Рис.3. Деріватограма суміші ГАМК та тіотриазоліну 

 

Отримана деріватограма ГАМК та тіотриазо-

ліну (рис. 3) демонструє подібний характер тепло-

вих ефектів окремих інгредієнтів суміші - це свід-

чить про відсутність взаємодії компонентів між со-

бою. Так, на десятій хвилині експерименту при 

температурі 135,38 ºС маса зразку змінилась на 2,58 

% (0,38 мг), на п’ятнадцятій хвилині зміна маси при 

температурі 185,75 ºС склала 25,49 % (3,75 мг), а в 

кінці експерименту (двадцята хвилина досліду) 

маса зразку змінилася на 67,23% (9,89 мг). 

Як видно з наведених деріватограм, суміш 

ГАМК і тіотриазоліну є сумішшю діючих речовин 

які не взаємодіють між собою, що дає нам можли-

вість комбінувати їх в одній лікарській формі.  

Висновки 

1. Виходячи з отриманих даних термограві-

метричного аналізу субстанції ГАМК, тіотриазо-

ліну та суміші ГАМК і тіотриазоліну можна зазна-

чити, що в технологічному процесі виготовлення 

лікарських форм здійснювати технологічні операції 

доцільно при температурі не вище 135 ºС. 

2. Встановлено, що суміш ГАМК і тіотриазо-

ліну є сумішшю речовин, які не взаємодіють між 

собою. 
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