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Анотація. Запропонована методика розділення і якісного аналізу антидепресантів (дамілен 
малеінату і піразидолу) методом обернено-фазової рідинної хроматографії, методика 
придатна для виявлення цих препаратів в розчинах, лікарських формах, біологічних рідинах 
організмів і біологічному матеріалі. Перевагою методу є висока ефективність, низька 
температура розділення, висока чутливість. 
 

Вступ. Лікарські препарати антидепресивної дії, окрім лікувальних властивостей, 
проявляють також токсичну дію і часто є об’єктами судово-хімічного аналізу. В медичній 
практиці як стимулятори центральної нервової системи використовуються дамілен малеінат і 
піразидол [1]. Загальна властивість всіх антидепресантів – їх позитивний вплив на 
покращення настрою і загального психічного стану. Піразидол впливає не тільки на симптоми 
депресії, а має також неотропну дію, покращує функції центральної нервової системи. 

Нижче наводимо деякі фізико-хімічні характеристики цих антидепресантів [2]. 
Дамілен малеінат за номенклатурою IUPAC має назву 5- (3-Диметиламінопропіліден)-10, 11-
дигідродибензоциклогептена малеінат, синонім – амітріптилін малеінат, має таку графічну 
формулу: 
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Дамілен малеінат – білий або жовтуватий кристалічний порошок, малорозчинний у воді, 
розчинний в спирті. 

Піразидол або 1, 10-триметилен-8-метил-1, 2, 3, 4-тетрагідропіразіно[1, 2a]-індола 
гідро хлорид, за рубежем його називають пірліндол, має агу графічну формулу: 
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Сам піразидол це білий, малорозчинний у воді порошок. 
  В експертних аналізах трапляються суміші, до складу яких входять 2 і більше 
лікарських препарати. Аналіз таких сумішей вимагає їх попереднього розділення на окремі 
складові фракції і визначення вмісту кожного препарату у суміші. Для цього необхідно 
використовувати чутливі методи аналізу, щоб можна було виявляти мізерні кількості 
досліджуваних речовин. Ці вимоги здатні забезпечити хроматографічні методи аналізу, 



найбільш ефективним серед яких є метод рідинної хроматографії. Це високочутливий, 
швидкій, точний (похибка не перевищує 1,5 %) і, що найхарактерніше, зручний для 
розділення сумішей дуже близьких за будовою речовин, він також дає змогу розділяти 
речовини при низьких температурах [3, 4, 5]. 

В основу методу рідинної хроматографії покладено принцип вимивання речовини 
спеціально підібраним розчинником з нерухомої фази (сорбенту), яку поміщено в колонку і в 
яку заздалегідь внесено досліджувану суміш. При цьому міцність утримування компонентів 
суміші в тілі сорбента залежить від їх фізико-хімічних властивостей, через що швидкість 
вимивання з колонки кожного компонента буде різною. 

Мірою ефективності колонки є теоретична кількість використаних в ній тарілок N. 
Чим менше значення N, тим вищою буде ефективність колонки. Колонки для 
високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ) можуть містити 10 00040 000 теоретичних 
тарілок, а колонки для хроматографії низького тиску – декілька сотень [1, 3, 4]. 

Розділення можна проводити в прямому і обернено-фазовому варіантах. Обернено-
фазовий варіант використовується при розділенні полярних речовин, гомологів. Беручи це до 
уваги ми обрали для розділення і виявлення дамілен малеінату і піразидолу метод рідинної 
хроматографії в обернено-фазовому варіанті. 

Мета досліджень – опрацювати методику розділення і ідентифікації дамілен 
малеінату і піразидолу методом обернено-фазової рідинної хроматографії, придатну для 
виявлення цих препаратів в розчинах, лікарських формах, біологічних рідинах організмів і в 
біологічному матеріалі. 

Матеріали і методи досліджень. В рідинній хроматографії розділення залежить від 
багатьох чинників. Один з важливих чинників це вибір розміру часток сорбенту. Нами було 
встановлено, що використання сорбентів з розміром часток менше 15 мкм приводить до 
збільшення тиску при збереженні сталої швидкості подачі елюенту. Елюент очищували на 
алюміній оксиді. 

Раніше нами були здійснені експериментальні дослідження, пов’язані з розробкою 
умов розділення ряду лікарських препаратів антидепресивної дії методом рідинної 
хроматографії [6]. В цій роботі деякі з цих умов (вибір сорбенту, елюенту, температури, 
швидкості елюювання) нами були використані для проведення якісного аналізу дамілен 
малеінату і піразидолу. За обраних нами умов аналізу названі речовини добре розділяються і 
виходять з колонки в послідовності дамілен малеінат – піразидол. Це дало нам змогу 
запропонувати умови розділення компонентів у суміші дамілен малеінат – піразидол, про що 
йтиметься нижче. 

Експериментальні дослідження проводили на рідинному хроматографі 1220 фірми 
«Перкін-Елмер» США, детектор поглинає світло в УФ ділянці спектра (254 нм), колонка 
100,4 см з нержавіючої сталі. Як сорбент був використаний силікагель G-3 з хімічно 
нащепленим силоксаном (питома поверхня 260 м2/г, фракція 20 мкм), елюент – вода, 30% 
ізопропіловий спирт та 0,4% амоніак, швидкість елюювання 0,75 мл/хв, температура колонки 
50С, тиск 40 атм. 

Досліджувані препарати розчиняли в етанолі і цей розчин в кількості 2 мкл, який 
містив по 2 мкг кожного з препаратів вводили в хроматограф, дотримуючись при цьому вище 
наведених умов хроматографування. Записували хроматографу, реєструючи час утримування 
досліджуваних речовин. Хроматограма розділення суміші дамілен малеінату і піразидолу 
наведена на рисунку. 
  На зображеній хроматограммі (рисунок) чітко видно, що два сусідні піки є цілковито 
розділеними, а отже селективність досліджуваної системи при запропонованих нами умовах 
аналізу суміші дамілен малеінату і піразидолу є високою. 
  Якісний аналіз досліджуваних речовин проводили за відносним часом утримування. 
Спираючись на отримані нами експериментальні відомості, були визначені параметри 
утримування, а також обчислені коефіцієнти ємності і селективності за формулами описаними 



в літературі [7, 8, 9]. Зазначені параметри утримування і відповідні коефіцієнти наведені в 
таблиці. 
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Рис. 
Хроматограма розділення суміші дамілен малеінат – піразидол:  

1 – дамілен малеінат; 2– піразидол 

Результати та їх обговорення. Наведені на рисунку і в таблиці дані показують, що 
метод рідинної хроматографії в обернено-фазовому варіанті дає змогу розділити і 
ідентифікувати дамілен малеінат і піразидол. Аналіз можна провести за 14 хв. Час 
утримування дамілен малеінату становить 8,10 хв, піразидолу – 13,57 хв. 

Таблиця 
Параметри утримуваня дамілен малеінату і піразидолу 

Препарат Час утримування (tR), хв Коефіцієнт 

ємності селективності 
Несорбований компонент 

(бензойна кислота) 0,68 1 — 

Дамілен малеінат 8,10 7,1  
 
    1,46  
 
 Піразидол 13,57 12,4 

Висновки та перспективи. Запропоновано методику розділення і якісного аналізу 
лікарських препаратів антидепресивної дії дамілен малеінату і піразидолу методом обернено-
фазової рідинної хроматографії. Встановлено параметри утримування досліджуваних 
речовин, обчислено коефіцієнти ємності і селективності. 

Отримані результати можуть бути використані для виявлення цих речовин в розчинах, 
лікарських формах, біологічних рідинах організмів і біологічному матеріалі.  
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КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ АНТИДЕПРЕСCАНТОВ МЕТОДОМ 
ОБРАЩЕННО-ФАЗОВОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 

А.А. Бедзай1, О.Н. Щербина2, И.А. Щербина3, Б.М. Мыхаличко2 

 
Аннотация. Предложена методика разделения и качественного анализа антидепреccантов 
(дамилен малеината и пиразидола) методом обащенно-фазовой жидкостной 
хроматографи.Методика может быть использована для обнаружения этих препаратов в 
растворах, лекарственных формах, биологических жидкостях организмов и биологическом 
материале. Преимуществом этого метода является высокая еффективность, низкая 
температура разделения, высокая чувствительность. 
 
 
 
 
 
 
 
QUALITATIVE ANALYSIS SOME ENERGIZERS BY A METHOD OF A CONVERSION-

PHASE FLUID CHROMATOGRAPHY 
A. Bedzaj, O. Shtcherbyna, I. Shtcherbyna, B. Mykhalitchko 

 
Summary. The technique of sharing and qualitative analysis of a energizers (Damilenum maleate 
and Pyrazidolum) method обащенно-phase fluid chromatography is offered. The technique can be 
utilised for detection of these drugs in solutions, medicinal forms, biological fluids of organisms and 
biological material. Advantage of this method is high effective, low temperature of sharing, high 
sensitivity. 
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