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В медичній практиці як снодійне застосовують натрій етамінал і 

гексобарбітал. Крім заспокійливої і снодійної дії ці препарати (особливо 

їхні суміші) можуть бути токсичними. Тому виникає необхідність 

розділення сумішей натрій етаміналу і гексобарбіталу на окремі фракції з 

подальшим їх визначенням. 

Мета праці – вивчення впливу йонного складу елюенту і марки 

сефадексів на розподіл натрій етаміналу і гексобарбіталу у фракціях 

елюатів методом гель-фільтраційної (ексклюзивної) хроматографії. Для 

приготування гелів використовували сефадекси G-10 (40–120 мкм), G-25 

(50–150 мкм), G-50 (100–300 мкм) виробництва фірми Pharmacia LKB 

(Швеція). Отримання гелів здійснювали настоюванням сефадексів 

впродовж 3 год. у 0,02 н. розчині сульфатної кислоти (pH 1,9) або у 

фосфатному буферному розчині (pH 7,6). У скляну колонку (452,5 см), 

заповнену набубнявівшим гелем сефадексу, вносили по 10 мл розчину 

натрій етаміналу або гексобарбіталу (1 мл розчину містив 1 мг препарату). 

Із колонок досліджувані речовини елюювали 0,02 н. розчином сульфатної 

кислоти або фосфатним буферним розчином. Елюати збирали в пробірки 

фракціями по 10 мл. Для цього був використаний колектор ХКОВ-1. 

Зважаючи на те, що обидва препарати мають більш виражені максимуми 

світлопоглинання в лужному середовищі, то ці елюати доводили до 

відповідного pH (натрій етамінал – до pH 10,4; гексобарбітал – до pH 11,6) 

0,1 н. розчином натрій гідроксиду. Оптичну густину кожного елюату 

натрій етаміналу вимірювали при 240 нм, а гексобарбіталу – при 245 нм 

(спектрофотометр СФ-4А, кювета 1 см). 

Отже, дослідження показали, що гелі сефадексу G-10 (дрібнодис-

персна форма) і G-50 (грубодисперсна форма) найменш придатні для роз-

ділення натрій етаміналу і гексобарбіталу. Найоптимальніші результати 

отримано у разі використання гелю сефадексу G-25. Елююючи 0,02 н. роз-

чином сульфатної кислоти натрій етамінал збирають у 13-20, а гексобар-

бітал – 25-33 фракціях, тоді як при елююванні фосфатним буферним 

розчином вказані препарати збирають у 17-28 і 30-38 фракціях відповідно. 

Вимивання розчином сульфатної кислоти досліджуваних препаратів з 

колонок відбувається раніше, ніж фосфатним буферним розчином. 
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