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ОПІЙ, СИРЕЦЬ

Opium crudum

OPIUM, RAW

Опій, сирець, призначений лише як вихідний матеріал 
для виробництва галенових препаратів. Він не 
відпускається як є.

Латексний сік, одержаний із надрізів недозрілих 
коробочок Papaver somniferun L. і висушений на 
повітрі.

Вміст: 
– морфін (С17Н19NО3; М.м. 285.3): не менше 10.0 %, 

у перерахунку на суху сировину;
– кодеїн (С18Н21NО3; М.м. 299.4): не менше 2.0 %, у 

перерахунку на суху сировину.

ВЛАСТИВОСТІ

Опис. Маси чорнувато-коричневого кольору, різного 
розміру, м’які та блискучі; після висушування вони 
стають твердими та крихкими.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

Знімають  будь-яке покриття з випробовуваної суб-
станції, ріжуть її тонкими скибками, висушують за 
температури близько 60 °С протягом 48 год, якщо 
необхідно, подрібнюють на порошок (500) (2.9.12).

А. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
(500) (2.9.12) світло-коричневого кольору. Перегля-
дають під мікроскопом, використовуючи хлоральгі-
драту розчин Р. До нагрівання в порошку виявля-
ються такі діагностичні структури (Рис. 0777.-1): 
гранули латексу, скупчені в маси [A] неправильної 
форми та світло-коричневі видовжені нитки. Після 
нагрівання виявляються окремі фрагменти судин 
[J, K], рідше трапляються видовжені кристали, що 
відбивають світло [F], а також у меншій кількості 
округ лі пилкові зерна з 3 порами та дуже тонко- 
пористою екзиною [E] та фрагменти видовжених 
волокон [D]. Фрагменти екзокарпія (вигляд з по-
верхні [B, C, G], у поперечному зрізі [H]) з багато-
кутних клітин із товстими оболонками та чіткою 
зірчастою порожниною та іноді продихові апарати 
аномоцитного типу (2.8.3) [Ba] можуть бути наявні. 
Деякі елементи різного походження, отримані під 
час нагрівання латексу, також можуть бути наявні 
в невеликих кількостях (фрагменти покривних во-
лосків і крохмальні зерна).

Рисунок 0777.-1. Діагностичні структури опію, сирцю по-
рошку (ідентифікація А)

В. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. 0.10 г здрібненої на порошок 
субстанції (500) (2.9.12) розтирають із 5 мл етанолу 
(70 %, об/об) Р. Переносять у конічну колбу місткіс-
тю 25 мл, промивають 3 мл етанолу (70 %, об/об) Р і 
переносять змиви в ту саму конічну колбу місткістю 
25 мл. Нагрівають у водяній бані за температури від 
50 °С до 60 °С  протягом 30 хв, струшуючи. Охоло-
джують, фільтрують, промивають фільтр етанолом 
(70 %, об/об) Р, доводять об’єм об’єднаних фільтратів 
тим самим розчинником до 10 мл.

Розчин порівняння. 5 мг морфіну гідрохлориду Р роз-
чиняють у розчині, приготованому, як зазначено 
нижче і доводять об’єм розчину тим самим розчин-
ником до 5 мл: 2 мг папаверину гідрохлориду Р, 12 мг 
кодеїну фосфату Р і 12 мг носкапіну гідрохлориду Р 
розчиняють в етанолі (70 %, об/об) Р і доводять об’єм 
розчину тим самим розчинником до 25 мл.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікагелю Р 
(5–40 мкм) (або ТШХ-пластинка із шаром силікагелю Р 
(2–10 мкм)).

Рухома фаза: аміаку розчин концентрований Р – ета-
нол (96 %) Р – ацетон Р – толуол Р (2:6:40:40); ви-
користовують свіжоприготовану суміш.

Нанесення: 20 мкл (або 6 мкл), смугами 10 мм 
(або  8  мм).

Відстань, що має пройти рухома фаза:  15 см (або 
7 см) від лінії старту.

Висушування: за температури від 100 °С до 105 °С 
протягом 15 хв.

Виявлення: охолоджують пластинку та обробляють 
калію йодовісмутату розчином Р2, потім розчином 
4 г/л сірчаної кислоти Р; переглядають за денного 
світла.
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Результати: нижче наведено послідовність зон по-
глинання на хроматограмах розчину порівняння 
та випробовуваного розчину. На хроматограмі ви-
пробовуваного розчину може бути наявна темно-
червона зона (тебаїн), розташована між зоною коде-
їну та зоною папаверину. Крім того, на хроматограмі 
випробовуваного розчину можуть бути наявні інші 
слабі зони.

Верхня частина пластинки

носкапін: оранжево-
червона або червона зона
________

папаверин: оранжево-
червона або червона зона
_________

кодеїн: оранжево-червона 
або червона зона

морфін: оранжево-червона 
або червона зона

оранжево-червона або 
червона зона (носкапін)

 _______

оранжево-червона або 
червона зона (папаверин)

 ________

оранжево-червона або 
червона зона (кодеїн)

оранжево-червона або 
червона зона (морфін)

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

С. До 1.0 г здрібненої на порошок субстанції (500) 
(2.9.12) додають 5 мл води Р, струшують протягом 
5  хв і фільтрують. До одержаного фільтрату додають 
0.25 мл заліза (ІІІ) хлориду розчину Р2. З’являється 
червоне забарвлення, яке не зникає під час додаван-
ня 0.5 мл хлористоводневої кислоти розведеної Р.

ВИПРОБУВАННЯ

Тебаїн. Рідинна хроматографія (2.2.29).

Випробовуваний розчин. 1.000 г випробовуваної суб-
станції, нарізаної тонкими скибками, суспендують 
у 50 мл етанолу (50 %, об/об) Р, перемішують за до-
помогою ультразвуку протягом 1 год, витримують 
до охолодження і доводять об’єм розчину тим самим 
розчинником до 100.0 мл. Одержаний розчин від-
стоюють. До 10.0 мл надосадової рідини додають 
5 мл амонію хлориду буферного розчину рН 9.5 Р, до-
водять об’єм розчину водою Р до 25.0 мл і перемі-
шують. 20.0  мл одержаного розчину переносять на 
хроматографічну колонку близько 0.15 м завдовжки 
та близько 30 мм внутрішнього діаметра, що містить 
15 г кізельгуру для хроматографії Р. Відстоюють про-
тягом 15 хв. Елююють 2 порціями, по 40 мл кож-
на, суміші 2-пропанол Р – метиленхлорид Р (15:85). 
Об’єднані елюати упарюють насухо у вакуумі за тем-
ператури 40 °С. Одержаний залишок переносять за 
допомогою рухомої фази в мірну колбу та доводять 
об’єм розчину рухомою фазою до 25.0 мл.

Розчин порівняння (а). 5.0 мг ФСЗ тебаїну розчиняють 
у рухомій фазі та доводять об’єм розчину рухомою 
фазою до 50.0 мл.

Розчин порівняння (b). 12.0 мг ФСЗ морфіну гідрохлори-
ду тригідрату розчиняють у рухомій фазі та доводять 
об’єм розчину рухомою фазою до 15.0 мл.

Розчин порівняння (с). 10.0 мг ФСЗ кодеїну розчиняють 
у рухомій фазі та доводять об’єм розчину рухомою 
фазою до 50.0 мл. До 10.0 мл одержаного розчину 
додають 10.0 мл розчину порівняння (b).

Передколонка:
— розмір: 4 мм × 4.0 мм;
— нерухома фаза: силікагель для хроматографії октил-

силільний Р (5 мкм).

Колонка:
— розмір: 0.25 м × 4.0 мм;
— нерухома фаза: силікагель для хроматографії октил-

силільний, ендкепований Р (5 мкм).

Рухома фаза: 1.0 г натрію гептансульфонату моно-
гідрату Р розчиняють у 420 мл води Р, доводять до 
рН 3.2 розчином 4.9 г/л фосфорної кислоти Р і до-
дають 180 мл ацетонітрилу Р.

Швидкість рухомої фази: 1.5 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 280 нм.

Інжекція: 20 мкл випробовуваного розчину та роз-
чинів порівняння (а) та (с).

Час хроматографування: удвічі більший за час утри-
мування тебаїну.

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння (с):
— ступінь розділення: не менше 2.5 між піками мор-

фіну та кодеїну.

Вміст відповідного алкалоїду, у відсотках, обчислю-
ють за формулою:

 
де А1 — площа піка відповідного алкалоїду на хро-

матограмі випробовуваного розчину;
А2 — площа піка відповідного алкалоїду на хро-

матограмі розчину порівняння (а) для те-
баїну або розчину порівняння (с) для мор-
фіну та кодеїну;

m1 — маса наважки сировини, використаної для 
приготування випробовуваного розчину, у 
грамах;

m2 — маса наважки відповідного алкалоїду, ви-
користаного для приготування розчину 
порівняння (а) для тебаїну, розчину по-
рівняння (b) для морфіну або розчину по-
рівняння (с) для кодеїну, у грамах;

F — 6.250 для визначення тебаїну;
р — вміст відповідного алкалоїду у ФСЗ відпо-

відного алкалоїду, у відсотках.

Нормування:
— тебаїн: не більше 3.0 %, у перерахунку на суху си-

ровину.

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
15.0 %. 1.000 г випробовуваної субстанції, різаної 
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на тонкі скибки, сушать за температури  105 °С про-
тягом 4 год.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 6.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29), як описано у випро-
буванні «Тебаїн», із такими змінами.

Інжекція: випробовуваний розчин та розчин порів-
няння (с).

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння (с):
— збіжність: відносне стандартне відхилення  для 

площ піка морфіну — не більше 1.0 %, розраховане 
за результатом 6 інжекцій.

Вміст морфіну, у відсотках, та вміст кодеїну, у від-
сотках, обчислюють, використовуючи формулу, на-
ведену у випробуванні «Тебаїн»,  з F = 10.417 для 
морфіну та F = 3.125 для кодеїну.

Для обчислення вмісту морфіну значення p визна-
чають  множенням відсоткового вмісту морфіну гід-
рохлориду у ФСЗ морфіну гідрохлориду тригідрату 
на 0.887.


