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The kinetic studies of L-Cystine oxidation by Diperoxyadipic acid (DPAA) have been carried out in water media at 
293 K and over pH range 4.0 to 9.3. The second order rate constant, k (L mol−1 min−1) has been calculated from 
kinetic data. A suitable scheme has been proposed for the oxidation of cystine with diperoxy adipic acid, which 
involves electrophilic attack of the monoanion of DPAA on a sulfur atoms, and subsequent nucleophilic attack 
by the dianions of DPAA of the formed disulfoxide centers, in the first and second stages, respectively. Cystine 
was determined by indirect titration with DPAA. The required amount of Cystine was dissolved in appropriately 
concentrated NaOH solution, pH buffer solution and DPAA solution was added. After 10 min, the solution was 
acidified. The excess DPAA was iodometry titrated applying visual end-point detection approach. The advantages 
of the applied analytical techniques in the determination of Cystine in pharmaceutical preparation «Elthacin» has 
been presented. The recovery of this analyte in preparation sample ranged from 99.6 to 100.4 %. A paired t-test 
showed that all results obtained for Cyctine in model solutions and pharmaceutical preparation «Elthacin», using 
the proposed procedure and the official procedure respectively, agreed at the 95 % confidence level.
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Здійснене вивчення кінетики окиснення цистину дипероксіадипіновою (ДПАК) кислотою у водному 
середовищі в умовах реакції другого порядку за температури 293 К в інтервалі рН 4.0 – 9.3. За 
даними кінетики розрахована константа швидкості другого порядку, k (л·моль-1·хв-1). Запропонована 
підходяща схема для окиснення цистину дипероксіадипіновою кислотою, котра полягає в 
електрофільній атаці моноаніоном ДПАА атомів Сульфуру, а відтак наступній нуклеофільній 
атаці діаніонами ДПАА, утворених сульфурових центрів дисульфоксиду цистину в першій та 
другій стадіях, відповідно. З’ясована можливість застосування дипероксіадипінової кислоти як 
реагента для оксидиметричного визначення цистину. Необхідну кількість цистину розчиняли 
у розчині NaOH відповідної концентрації, додавали буферний розчин та розчин ДПАК. Через 10 хв 
розчин підкислювали. Надлишок ДПАК визначали методом йодометричного титрування з візуальною 
реєстрацією кінцевої точки титрування. Показані переваги запропонованої аналітичної  методики 
при визначенні цистину у лікарському препараті «Елтацин». Ступінь визначення аналіту у зразку 
становив від 99.6 до 100.4 %. Порівняльний t-тест показав, що отримані результати  визначення 
середнього вмісту цистину у модельних розчинах методом «уведено-знайдено», а також у готовому 
лікарському препараті  «Елтацин» з використанням запропонованої та чинної методик відповідно, 
добре узгоджуються між собою на рівні достовірності 95 %.
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L-Cystine is one of the well-known substitutable 
alpha-aminoacids, a stable (oxidized) form of the 
aminoacid of cysteine. Aminoacids, cystines and 
cysteine, are involved in the formation of peptides 

(insulin and immunoglobulins) and proteins in the 
formation of their structure. The body easily converts 
them into one another, in the metabolism they are 
equivalent. Most of these two amino acids are contained 


