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Анотація. Запропоновані методики розділення і якісного аналізу антидепресантів 

(амітриптиліну, ніаламіду, хлорацизину) методом рідинної хроматографії в прямому 

варіанті. Ця методика може бути використана в судово-хімічному аналізі. Її перевагою є 

висока ефективність і низька температура розділення речовин. 

 

 Вступ. Лікарські препарати антидепресивної дії амітриптилін, ніаламід, хлорацизин – 

фізіологічно активні сполуки, які широко використовуються в медичній практиці, але вони 

можуть проявляти також токсичну дію 1. Подаємо основні стереохімічні та фізико-хімічні 

характеристики амітриптиліну, ніаламіду та хлорацизину 

 Амітриптилін – (5-(3-диметиламінопропіліден)-10,11-дигідродибензоциклогептен) 

гідро-хлорид, інша назва – триптизол:  
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М(С19Н25N2Cl) = 316,91 г/моль, tтоппл. = 168-174 С, розчинний у воді, хлороформі, етанолі, 

метанолі. 

Ніаламід – (1-[2-(бензилкарбаміл)-етил]-2-ізонікотиноїлгідразин), інші назви – ніамід, 

нуредал, новазид: 
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М(С16Н18N4О2) = 298,34 г/моль, tтоппл. = 151-152 С, розчинний у воді 1:400, метанолі, 

малорозчинний в етанолі, хлороформі етилацетоні. 

 Хлорацизин – (10-(3-диетиламінопропіоніл)-2-хлорофентіазин) гідрохлорид: 
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М(С19Н22ОN2SCl2) = 397,4 г/моль, tтоппл. = 171-175 С, розчинний у воді, хлороформі, 

метанолі, не розчинний у ефірі та бензені. 



 Мета досліджень – розробити методику розділення амітриптиліну, ніаламіду, 

хлорацизину методом рідинної хроматографії в прямому варіанті придатну для виявлення 

цих препаратів в судово-хімічному аналізі. 

 Матеріали і методи досліджень. Для виявлення і кількісного визначення в аналізі 

застосовується метод рідинної хроматографії. Це один з найбільш досконалих і 

перспективних фізико-хімічних методів аналізу речовин [2, 3]. 

 Розділення можна проводити в прямому і обернено-фазовому варіантах. Прямий 

варіант краще підходить якщо досліджувана суміш містить різні функціональні групи (цис- і 

транс-ізомери). Обернено-фазовий варіант використовується при розділенні гомологів, 

сильно полярних речовин. 

 В колонковій рідинній хроматографії розділення залежить від швидкості потоку, 

температури, розмірів колонки, кількості проби, розмірів і частинок сорбенту, «мертвого» 

об’єму в з’єднувальних шлангах і комірках детектора. Мірилом ефективності колонки слугує 

кількість теоретичних тарілок N. Чим менше значення N, тим вища ефективність колонки. 

Якість колонки також залежить від селективності () системи сорбент-елюент. При низькій 

селективності  = 1 необхідна колонка на 165000 теоретичних тарілок, а для  = 1,25 – 

достатньо всього 400 теоретичних тарілок 1. 

 Беручи до уваги ці фактори для розділення і виявлення амітриптиліну, ніаламіду і 

хлорацизину ми обрали метод рідинної хроматографії в прямому варіанті. Раніше цей метод 

був нами використаний для визначення азафену, хлорацизину і фторацизину, виділених із 

біологічних рідин організму 4. Перевагою цього методу є висока ефективність і низька 

температура розділення речовин. 

 Визначення проводили з використанням рідинного хроматографа «Цвет-304», колонка 

100,4 см, сорбент КСК-2 (10-15 мкм) з хімічно прищепленими алкілтіосилановими групами, 

детектор по УФ світловбиранню при довжині хвилі 254 нм. Як елюент використовували 

суміш гексан – ізопропіловий спирт (99:1) з додаванням 0,25% амоніаку. Швидкість 

елюювання 1 мл/хв., температура колонок кімнатна. 

 Ідентифікацію досліджуваних речовин проводили за часом утримування. Для цього у 

хроматографічну колонку вводили суміш розчинів цих препаратів, яка містила по 2 мкг 

кожного препарату і записували хроматограму, реєструючи час утримування досліджуваних 

речовин. 

 Висновки. За результатами експерименту встановлено, що час утримування 

амітриптиліну 3 хв. 26 с, ніаламіду – 4 хв. 48 с, хлорацизину – 6 хв. 12 с. Ці результати 

показують, що використовуючи обрані умови хроматогрування, можна за 7 хв. розділити і 

провести якісний аналіз досліджуваних речовин, так як вони добре розділяються на 

хроматографі і мають різний час утримування.  
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THE ANALYSIS of ANTIDEPRESSANTS by a METHOD of a FLUID 

CHROMATOGRAPHY  
O. Shtcherbyna, B. Mykhalitchko, A. Bedzay 

 Summary. The technique of sharing and qualitative analysis Amitriptilinum, Nialamidum 

and Chloracizinum by a method of a fluid chromatography in direct variant is offered. This 

technique can be utilized in chemical-legal analysis. Its advantage is the high performance and low 

temperature of sharing of substances. 

 

 

АНАЛИЗ АНТИДЕПРЕССАНТОВ МЕТОДОМ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ  

О.Н. Щербина, Б.М. Мыхаличко, А.А. Бедзай  

Аннотация. Предложена методика разделения и качественного анализа 

амитриптилина, ниаламида и хлорацизина методом жидкостной хроматографии в прямом 

варианте. Эта методика может быть использована в судебно-химическом анализе. Ее 

преимуществом является высокая эффективность и низкая температура разделения веществ. 

 

 


