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Ніаламід (1-[2-бензилкарбамоіл)-етил]-2-ізонікотиноілгідразин) –

препарат антидепресивної дії, який може мати токсичну дію. Тому в 

медичній практиці важливим є кількісне вилучення цього препарату з 

біологічних об’єктів. Мета праці – вивчення впливу pН середовища і 

природи органічних розчинників на ступінь екстракції ніаламіду з водних 

розчинів.  

Для екстракції використовували органічні розчинники: діетиловий 

етер, бензен, хлороформ, 1,2-дихлоретан і ізоаміловий спирт; для 

створення необхідного pH середовища нами була використана 

універсальна буферна суміш Бриттона і Робінсона. Універсальну буферну 

суміш готували змішуванням 12,4 г боратної, 12,0 г ацетатної і 12,4 г 

фосфатної кислот і додаванням 5 л води. pH отриманої суміші становив 

1,5-1,7. Для отримання заданого значення pH розчину до суміші кислот 

додавали різну кількість 0,2 М розчину натрій гідроксиду. Контроль за 

значенням pH розчину здійснювали за допомогою pH-метра ЛПУ-01. 

Діапазон значень pH, за яких екстрагували ніаламід, становив 1,7–11. В 

сухих залишках визначали вміст ніаламіду фотоколориметричним методом 

за опрацьованою реакцією з о-динітрохлорбензолом і кількість 

екстрагованого препарату визначали за допомогою калібрувального 

графіка [1].  

Дослідження показали, що ніаламід екстрагується органічними 

розчинниками як з кислих, так і з лужних водних розчинів, втім 

максимальний ступінь екстракції має місце в кислому середовищі (pH 1,7-

5,8), при цьому ніаламід найкраще екстрагується діетиловим етером і 

хлороформом (84-86%), 1,2 – дихлоретаном (62-64%), меншою мірою 

ізоаміловим спиртом і бензеном (38-41%). 

Отже встановлено, що ступінь екстракції ніаламіду залежить від pH 

середовища і природи органічних розчинників. Препарат екстрагується як 

з кислого так і з лужного середовища усіма вказаними органічними 

розчинниками. Однак найкращий результат можна отримати в кислому 

середовищі, використовуючи діетиловий етер і хлороформ як екстрагент. 
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