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ЦИТИКОЛІН НАТРІЮN

Citicolinum natriсum

CITICOLINE SODIUM

Синонім: цитиколіну мононатрiєва сіль. 

C14H25N4NaO11P2 М.м. 510.3
[33818-15-4]

Н а т р і ю  [ [ ( 2 R , 3 S , 4 R , 5 R ) - 5 - ( 4 - а м і н о - 2 -
оксопіримідин-1-іл)-3,4-дигідроксіоксолан-2-іл]
метокси-оксидофосфорил] 2-(триметилазаніуміл)
етил фосфат. 

Вміст: не менше 98.0 % і не більше 102.0 %, у пере-
рахунку на суху речовину. 

ВЛАСТИВОСТІ

Опис. Кристалічний порошок білого або майже біло-
го кольору.  

Розчинність. Легко розчинний у воді Р, практично 
нерозчинний в етанолі (96 %) Р, ацетоні Р і мети-
ленхлориді Р. 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Абсорбційна спектрофотометрія в інфрачервоній 
області (2.2.24). 

Підготування зразка: субстанцію досліджують у дис-
ках із калію бромідом Р.  

Відповідність: спектру ФСЗ ДФУ цитиколіну на-
трію.

B. Переглядають хроматограми, одержані при кіль-
кісному визначенні.

Результати: на хроматограмі випробовуваного роз-
чину час утримування основного піка має відповіда-
ти часу утримування основного піка на хроматограмі 
розчину порівняння.

C. 30 мг субстанції розчиняють у 2 мл води Р. Одер-
жаний розчин дає реакцію (а) на натрій (2.3.1).

ВИПРОБУВАННЯ

Розчин S. 1.0 г субстанції розчиняють у 8 мл води Р. 

Прозорість розчину (2.2.1). Розчин S має бути про-
зорим.

Кольоровість розчину (2.2.2, метод ІІ). Розчин S має 
бути безбарвним. 

рН (2.2.3). Від 6.0 до 7.5.     

0.5 г субстанції розчиняють у 10 мл води, вільній від 
вуглецю діоксиду, Р.  

Супровідні домішки. Рідинна хроматографія (2.2.29).  

Випробовуваний розчин. 100.0 мг субстанції розчи-
няють у воді Р і доводять об'єм розчину тим самим 
розчинником до 50.0 мл.  

Розчин порівняння. 20 мг ФСЗ ДФУ цитидину 
5-монофосфату, 10 мг ФСЗ ДФУ уридиндифосфат-
холіну натрію, 10 мг уридину Р розчиняють у воді Р, 
додають 5.0 мл випробовуваного розчину і доводять 
об'єм розчину тим самим розчинником до 50.0 мл. 
1.0 мл одержаного розчину доводять водою Р до 
об'єму 100.0 мл. 

Колонка: 
— розмір: 0.25 м × 4.6 мм;
— нерухома фаза: силікагель для хроматографії 

октадецилсилільний, із твердим ядром, ендкепова-
ний Р (5 мкм);

— температура: 25 °С.

Рухома фаза: 1.0 г натрію дигідрофосфату безводно-
го Р і 1.0 г тетрабутиламонію гідросульфату Р роз-
чиняють у 950 мл води Р, доводять рН до 6.0 натрію 
гідроксиду розчином розведеним і доводять об’єм роз-
чину водою Р до 1000 мл.

Швидкість рухомої фази: 0.8 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 262 нм.

Інжекція: 25 мкл. 

Час хроматографування: у 3 рази більшe часу утри-
мування цитиколіну. 

Ідентифікація домішок: 
— для ідентифікації піків домішок уридину, ури-

диндифосфатхоліну та цитидину 5-монофосфату 
використовують хроматограму розчину по-
рівняння; послідовність виходу піків: цитико-
лін, уридин, уридиндифосфатхолін, цитидину 
5-монофосфат; 

— для ідентифікації піка домішки цитидину вико-
ристовують відносне утримування цитидину до 
цитиколіну, яке становить близько 0.8. 
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Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння: 
— ступінь розділення: не менше 4.0 між піками ци-

тиколіну та уридину; не менше 4.0 між піками 
уридину та уридиндифосфатхоліну.  

Нормування: 
— цитидину 5-монофосфат: на хроматограмі ви-

пробовуваного розчину площа піка цитидину 
5-монофосфату не має перевищувати площі від-
повідного піка на хроматограмі розчину порів-
няння (0.2 %);

— уридиндифосфатхолін: на хроматограмі випробо-
вуваного розчину площа піка уридиндифосфатхо-
ліну не має перевищувати площі відповідного піка 
на хроматограмі розчину порівняння (0.1 %);

— цитидин, уридин: на хроматограмі випробовува-
ного розчину площа піка кожної домішки не має 
перевищувати 2 площі піка цитиколіну на хрома-
тограмі розчину порівняння (0.2 %);

— неспецифіковані домішки: на хроматограмі випро-
бовуваного розчину площа піка кожної домішки 
не має перевищувати площі піка цитиколіну на 
хроматограмі розчину порівняння (0.10 %); 

— сума домішок: не більше 0.5 %;
— не враховують: піки, площа яких не перевищує 

0.5 площі піка цитиколіну на хроматограмі роз-
чину порівняння (0.05 %).

Хлориди (2.4.4). Не більше 500 ррm. 

0.1 г субстанції розчиняють у воді Р і доводять об'єм 
розчину тим самим розчинником до об'єму 15 мл. 

Амонію солі (2.4.1, метод А). Не більше 500 ррm. 

0.2 г субстанцїї розчиняють у 90 мл води Р і доводять 
об'єм розчину тим самим розчинником до 100 мл. 
10 мл одержаного розчину доводять водою Р до 
об'єму 15 мл. 

Фосфати (2.4.11). Не більше 0.1 %. 

10 мг субстанції розчиняють у воді Р і доводять об'єм 
розчину тим самим розчинником до 100 мл. 

Арсен (2.4.2, метод А). Не більше 1 ррm. 

1.0 г субстанції має витримувати випробування на 
арсен.  

Залізо (2.4.9). Не більше 100 ррm. 

0.1 г субстанції має витримувати випробування на 
залізо.   

Важкі метали (2.4.8, метод А). Не більше 10 ррm.  

2.0 г субстанції розчиняють у воді Р і доводять об'єм 
розчину водою Р до 20 мл. 12 мл одержаного розчину 
мають витримувати випробування на важкі метали. 
Еталон готують із використанням свинцю еталонного 
розчину (1 ррт Pb) Р.

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 5.0 %. 
1.000 г субстанції сушать у вакуумі при температурі 
від 100 °С до 105 °С протягом 5 год.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29) в умовах, описаних у 
випробуванні «Супровідні домішки», зі зміною. 

Випробовуваний розчин. 10.0 мл випробовуваного роз-
чину, приготованого, як зазначено у випробуванні 
«Супровідні домішки», доводять водою Р до об'єму 
100.0 мл. 

Розчин порівняння. 50.0 мг ФСЗ ДФУ цитиколіну на-
трію розчиняють у воді Р і доводять об'єм розчину 
тим самим розчинником до 50.0 мл. 10.0 мл одержа-
ного розчину доводять водою Р до об'єму 50.0 мл. 

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 271 нм.

Розраховують вміст C14H25N4NaO11P2 у субстанції 
виходячи із заявленого вмісту C14H25N4NaO11P2 у 
ФСЗ ДФУ цитиколіну натрію. 

ДОМІШКИ

[(2R,3S,4R,5R)-5-(аміно-2-оксопіримідин-1-іл)-
3,4-дигідроксіоксолан-2-іл]метил дигідрофосфат 
(цитидину 5-монофосфат),

[[(2R ,3R ,4S ,5R)-5-(2,4-діоксопіримідин-1-
i l ) - 3 , 4 - д и г і д р о к с і о к с о л а н - 2 - і л ) ] м е т о к с и -
гідроксифосфорил] 2-(триметилазаніуміл)етил 
фосфат (уридиндифосфатхолін). 
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4-аміно-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-дигідрокси-5-
(гідроксиметил)оксолан-2-іл]піримідин-2-он (ци-
тидин),

1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-дигідрокси-5-(гідроксиметил)
оксолан-2-іл]піримідин-2,4-діон (уридин).


