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КОЛИЧЕСТВЕН АНАЛИЗ НА PIRACETAM И CINNARIZINE
В КОМБИНИРАНА ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
В. Бърдаров1, Т. Зиколова2, Н. Радоевска2 и А. Сахтура2
1
Tоксикохимична лаборатория, Военномедицинска академия – София
2
Адифарм – София
Резюме. Разработен е течнохроматографски метод за количествен анализ на Piracetam и
Cinnarizine, активните вещества в комбинирана лекарствена форма – твърди капсули. Методът е валидиран и позволява последователно определяне на двете съставки. Той е включен в
документация за регистрация и е приложим за рутинен контрол на количественото съдържание на активните съставки на изследвания лекарствен продукт.
Ключови думи: Piracetam, Cinnarizine, количествен анализ, ВЕТХ

QUANTITATION OF PIRACETAM AND CINNARIZINE
IN A COMBINED MEDICINAL PRODUCT
V. Bardarov1, T. Zikolova2, N. Radoevska2 and A. Sahtura2
Toxicochemical laboratory, Militari Medical Academy – Sofia
2
Adipharm – Sofia

1

Summary. A liquid chromatographic method for assay of Piracetam and Cinnarizine, active substances in a conventional drug form – hard capsules, is elaborated. The method is validated and
has been optimized for a consecutive quantitation of these substances. This method is included in
MA documentation. It can be applied for routine analysis of the active substances piracetam and
cinnarizine in the investigated drug product.
Key words: piracetam, cinnarizine, analysis, HPLC

Въведение
Piracetam и Cinnarizine (фиг. 1) са активните
вещества на комбинирана лекарствена форма –
твърди капсули. Разработването на технологията
за такъв продукт, както и методите за охарактеризиране му, са извършени в отдел “Изследване
и развитие” на Адифарм ЕАД.
Лекарственият продукт е съществено подобен
на добре известния Phezam capsules и е предназначен за подобряване на мозъчното кръвообращение и мозъчния метаболизъм.
Piracetam [2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)] и Cinnarizine
[(E)-1-(Diphenylmethyl)-4-(3-phenylprop-2-enyl)piperazine] се различават значително по разтворимост и оптични свойства (фиг. 1а), съответно
по възможните условия за течнохроматохрафски
анализ на всяко от тях. Разтворимостта на Piracetam във вода е много висока в широк интервал
на киселинност на средата и има оптична абсорбция при ниски дължини на вълната (под 220 nm
с максимум при 197 nm) (фиг. 1а). Cinnarizine е
практически неразтворим във вода и разтваряне-

то му изисква водно-органична смес (съдържание
на ацетонитрил ≥ 20%) и стойност на pH ≤ 2.5. Има
оптична абсорбция при ниски дължини на вълната,
но и ивица на поглъщане при по-висока дължина
на вълната с максимум при 254 nm (фиг. 1б).
Изпитването на различни системи за течнохроматографско разделяне на Piracetam и Cinnarizine
показа, че тези съединения могат да бъдат разделени както чрез нормалнофазова, така и чрез обратнофазова хроматография.
Количествено определяне на Piracetam при
нормално фазово разделяне е осъществено при
използването на силикагелна колона и подвижна
фаза ацетонитрил:вода (96:4). При същите условия, но при подвижна фаза ацетонитрил:вода
(80:20) е анализиран и Cinnarizine. Установено е
обаче, че при тези хроматографски условия се
изисква продължително кондициониране на системата и пиковете на Piracetam и Cinnarizine са с
лоша симетрия.
Търсенето на оптимално методично решение
за анализ на Piracetam и Cinnarizine в комбинира-
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Фиг. 1. Химична структура и абсорбционни спектри на разтвори на Piracetam (а) и Cinnarizine (б) с концентрация 20 µg/ml в
ацетонитрил/фосфатен буфер с рН = 2.5, сканирани на двулъчев спектрометър при дебелина на слоя 1 cm срещу разтворителя

ния лекарствен препарат чрез обратнофазово течнохроматографско разделяне и спектрофотометрична детекция показа възможност за използване
на някои общи условия при определянето на двете
съставки. Това прави процедурите при охарактеризиране на препарата и на активните вещества порационални. Така например и двете вещества дават
симетричен пик при използване на алкално дезактивирана обратнофазова (С8) колона с подвижна
фаза смес от ацетонитрил и фосфатен буфер със
стойност на pH 2,5, а детекцията при λ = 210 nm е
подходяща както за количествен анализ на Piracetam и Cinnarizine, така и за определяне на техни
сродни вещества.
Изследването на зависимостите на задържане
на Piracetam и Cinnarizine от концентрацията на
ацетонитрил и от киселинността на подвижната
фаза при използване на колона Superspher 60 RP
Select B са показани на фиг. 2.
С настоящата работа се предлага метод за последователно определяне на Piracetam и Cinnarizine с използване на обратнофазова високоефективна течна хроматография.
Хроматографските условия включват:
• обратнофазова колона с алкално дезактивирана неподвижна фаза;
• подвижни фази, приготвяни от фосфатен
буфер с една и съща киселинност – рН 2,5;
• съдържание на ацетонитрил в подвижната
фаза – 5% (при анализ на Piracetam) и 70% (при
анализ на Cinnarizine)
• UV детекция при една и съща дължина на
вълната (λ = 210 nm), подходяща както за коли-

чествен анализ на двете съставки, така и за определяне на сродни вещества.
Материали и методи
Реактиви:
• ацетонитрил „за високоефективна течна
хроматография”;
• калиев дихидрогенфосфат „за анализ”;
• ортофосфорна киселина „за анализ”;
• вода „за високоефективна течна хроматография”.
Сравнителни вещества:
• Piracetam, сравнително вещество, отговарящо на Ph. Eur.;
• Cinnarizine, сравнително вещество, отговарящо на Ph. Eur.
Апаратура:
• течен хроматограф: с UV детектор с възможност за работа при λ = 210 nm и програма за
събиране и обработване на хроматографски данни;
• колона: от неръждаема стомана, обратнофазова (RP8), алкално обработена, с дължина 250 mm,
вътрешен диаметър 3÷5 mm и дисперзитет на
неподвижната фаза 4÷5 µm. (Колона Superspher
60 RP Select B, 250 x 4 mm е подходяща);
• рН-метър: с точност ± 0,1 рН единици;
• разтвори за изпитване и сравнение.
Хроматограми на Piracetam и Cinnarizine, получени при оптимизирани условия, са показани
на фиг. 3 (а, б, в).
Както се вижда от хроматограмите на фиг. 3 (а,
б), пиковете на двете вещества са с много добра
симетрия и оптимално време на задържане.
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На фиг. 3 (в) е показана и възможността за едновременно определяне на Piracetam и Cinnarizine
при условията на градиентна хроматография по
отношение на ацетонитрила в подвижната фаза.
Градиентното определяне на Piracetam и Cinnarizine може да бъде използвано за едновременно
количествено определяне и на двете вещества, но
не е приложимо за определяне на сродни вещества
поради появата на пикове от градиента на подвижната фаза. Този вариант е по-нерационален и поради други известни проблеми, които обикновено
съпътстват течнохроматографския анализ с градиент на концентрацията на подвижната фаза.
Методиките за изократично определяне на
Piracetam и Cinnarizine са валидирани съгласно
изискванията на ICH Q2 (R1) Harmonised tripartite
Guideline (Validation of Analytical Procedures: Text
and Methodology). Параметрите на валидиране,
експерименталните условия и критериите за
приемане са следните:
• Специфичност – установено е, че в хроматограми на плацебо не се появяват пикове с вре-

мена на задържане, близки до тези на Piracetam и
Cinnarizine.
• Линейност на зависимостта между концентрацията (С) и площта на пиковете (А) в работния концентрационен интервал – установено е,
че за Piracetam зависимостта е линейна в концентрационен интервал от 100 µg/ml до 300 µg/ml (коефициент на корелация R2 = 0,997), а за Cinnarizine – от 5 µg/ml до 20 µg/ml (коефициент на
корелация R2 = 0,999).
• Правилност – данните за правилност на описания метод показват висока степен на възвръщане
за Piracetam – 98,6%, – а за Cinnarizine – 98,2%.
• Повторяемост, включително междулабораторна повторяемост – данните за повторяемост, изразени като относително стандартно отклонение за двете активни вещества, са както следва: за Piracetam – 0,67%, а за Cinnarizine – 2,09%.
• Стабилност на разтворите – разтворите за
сравнение на Piracetam и Cinnarizine са стабилни
в продължение на 5 дни, съхранявани на тъмно в
хладилник.

Зависимост на задържането на Piracetam за колона
“Supershere RT Select-B 250 x 4 mm” и подвижна фаза
ацетонитрил/буфер от киселинността на буфера

Зависимост на задържането на Cinnarizine за колона
“Supershere RT Select-B 250 x 4 mm” и подвижна фаза
ацетонитрил/буфер 70:30 от киселинността на буфера
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Зависимост на задържането на Piracetam за колона “Supershere RT Select-B 250 x 4 mm” и подвижна фаза ацетонитрил/буфер с pH = 2,5 от концентрацията на ацетонитрил

Зависимост на задържането на Cinnarizine за колона “Supershere RT Select-B 250 x 4 mm” и подвижна фаза ацетонитрил/буфер с pH = 2,5 от концентрацията на ацетонитрил
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Фиг. 2. Оптимизиране на състава и киселинността на подвижната фаза в условията на течнохроматографски анализ на
Piracetam и Cennarizine
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Фиг. 3. Хроматограми на Piracetam и Cinnarizine, получени на колона 250 х 4 mm “Supersphere RP Select-B”
а) Piracetam в 0,05М фосфатен буфер с pH = 2,5” при подвижна фаза 5% ацетонитрил/95% фосфатен буфер 0,05М с pH 2,5 (1 ml/min) и UV
детекция при λ = 210 nm;
б) Cinnarizine в ацетонитрил при подвижна фаза 70% ацетонитрил/30% фосфатен буфер pH 2,5 (2 ml/min) и УВ детекция при λ = 210 nm.
в) Piracetam (50 µg/ml) и Cinnarizine (50 µg/ml) в ацетонитрил/0,05М фосфатен буфер с pH = 2,5 (20:80), получена при градиентно елуиране
с подвижна фаза за 10 min, съдържаща съответни количества ацетонитрил/фосфатен буфер рН = 2,5, скорост на подвижната фаза от 1 до
2 ml/min и УВ детекция при λ = 210 nm.

Изводи
Разработена и валидирана е методика за последователно количествено определяне на Piracetam и Cinnarizine.
Методиката е приложена за анализ на тези активни вещества в комбинирана лекарствена
форма и е включена в Документация за разрешаване за употреба.
 Адрес за кореспонденция:
В. Бърдаров
Токсикохимична лаборатория
Военномедицинска академия
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Методиката показва правилност и добра повторяемост на резултатите и е приложима за рутинен контрол.
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