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Нижня межа визначуваних концентрацій АХ

становить 4,2·10#6 моль/л. При визначенні 4·10#5

АХ RSD=5.27% (n=5, Р=0,95). Перевагами оп#

рацьованої методики, які вигідно відрізняють її

від відомих є вища чутливість, простота у вико#

нанні та експресність. Розроблена методика мо#

же бути використана під час здійснення хіміко#

токсикологічного аналізу біологічного матеріалу

на вміст АХ.
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Метформіну гідрохлорид (Сіофор) — ан#

тидіабетичний засіб групи бігуаніду має найпо#

ширенішого застосування серед інших препа#

ратів для лікування цукрового діабету. Разом із

тим, відомі випадки отруєння метформіном, обу#

мовлені його побічними діями (лактоацидоз) та

навмисним передозуванням (суїциди). Таким

чином, у період з 2002 по 2010 роки зареєстрова#

но 778 випадків отруєнь метформіном, серед

яких 79 мають летальний наслідок. Субстанція

метформіну є сіллю кислоти хлористоводневої,

яка дуже легко розчина у воді, помірно розчинна

у спирті та практично не розчинна в органічних

розчинниках (хлороформ, діетиловий етер то#

що). Тому її виділення із біологічного матеріалу

класичними методами (Стаса#Отто, Васильєвої

та ін.) є неможливим.

Для вирішення цього питання нами було роз#

роблено умови концентрування методом рідин#

но#рідинної екстракції метформіну у вигляді ос#

нови. Для цього 10,0 г метформіну гідрохлориду

розчиняли безпосередньо у 40 мл 5 М розчину

NaOH та одержану суміш перемішували. Екстра#

гування основи метформіну проводили н#бута#

нолом, н#гексаном, хлороформом, сумішами

хлороформ/н#бутанол (50:50), н#бутанол/н#гек#

сан (50:50), н#бутанол /спирт ізоаміловий

(50:50). Органічну фазу видаляли та випаровува#

ли до сухого залишку. Встановлено, що найкра#

ще основа метформіну екстрагується сумішами

н#бутанол/спирт ізоаміловий (60,3%), н#бута#

нол/н#гексан (11,5%), хлороформ/н#бутанол

(55%). Іншими розчинниками екстрагується по

2,5% основи. Основа метформіну, яку було

виділено, є білим з кремовим відтінком аморф#

ним маслянистим на дотик порошком з харак#

терним запахом амінів, який плавиться при тем#

пературі 120#121°С, що співпадає з температурою

плавлення основи метформіну за даними джерел

літератури.

З метою пошуку найприйнятніших умов

виділення основи метформіну детально

досліджено її розчинність. Встановлено, що дана

речовина дуже легко розчинна у воді, розчинна в

спирті ізоаміловому, помірно розчинна у мета#

нолі, етанолі, пропанолі та бутанолі, мало роз#

чинна у хлороформі та практично не розчинна в

ацетоні, ацетонітрилі, діетиловому етері та гек#

сані. Одержана основа метформіну у лужному се#

редовищі у присутності 12,5% розчину CuSO4 ут#

ворює осад фіолетового забарвлення, який з ча#

сом змінює забарвлення на рожеве (біуретова ре#

акція). Для ідентифікації основи метформіну

запропоновано такі реактиви: 0,5% розчин кис#

лоти пікринової (кристалічний осад у вигляді го#

лок оранжевого кольору), 1% розчин солі Рейне#

ке — аморфний осад рожевого кольору, який з

часом набуває фіолетового забарвлення, спирто#

вий розчин нінгідрину у лужному середовищі

при нагріванні (фіолетове забарвлення). Чут#

ливість осадових реакцій — 300#500 мкг, а кольо#

рових — 2#10 мкг. Досліджено хроматографічну

поведінку основи метформіну з його хлористо#

водневої солі методом ТШХ. На лінію старту

пластини Sorbfil ПТСХ#ІІ#В мікрокапіляром на#

носили по 5 мкл спиртові розчини метформіну

гідрохлориду та основи. Як рухому фазу вико#

ристовували суміш бутанол#кислота ацетатна ль#

одяна#вода (30:5:15). Хроматограму висушували

та проявляли у камері, насиченій парами йоду.

Визначено, що Rf основи метформіну та гідрох#

лориду становить 0,3. На відміну від плями

гідрохлориду, яка з часом знебарвлювалась, пля#

ма основи метформіну мала стійке коричневе за#

барвлення. Для ідентифікації основи мет#

форміну нами також було використано УФ#

спектроскопію. Встановлено, що спектри мет#

форміну гідрохлориду та основи метформіну ма#

ють максимум поглинання за довжини хвилі 233

нм. Запропоновано умови ідентифікації та

кількісного визначення метформіну методом

ВЕРХ. Час утримання метформіну гідрохлориду

складав 2,4 хв, а відносна невизначеність се#

реднього результату при кількісному визначенні

досліджуваної речовини складала ±5,15%.
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Гидроксиламинсульфат (ГАС) широко приме#

няется в производстве красителей, проявителей,

фармпрепаратов, пестицидов, капролактама и
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