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ОПІЮ ЕКСТРАКТ СУХИЙ, 
СТАНДАРТИЗОВАНИЙ

Opii extractum siccum normatum

OPIUM DRY EXTRACT, STANDARDISED

Екстракт сухий, стандартизований, одержаний із 
сировини, описаної у монографії «Опій, сирець».

Вміст: 
– морфін (С17Н19NО3; М.м. 285.3): від 19.6 % до 

20.4  %, у перерахунку на сухий екстракт;
– кодеїн (С18Н21NО3; М.м. 299.4): не менше 2.0 %, у 

перерахунку на сухий екстракт.

Вміст коригують, якщо необхідно, додаванням під-
хожого наповнювача (наприклад, лактози, декстра-
ну).

ВИРОБНИЦТВО

Екстракт виготовляють із лікарської рослинної си-
ровини підхожим методом, використовуючи воду.

ВЛАСТИВОСТІ

Опис. Аморфний порошок коричневого кольору.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. 0.05 г випробовуваного екс-
тракту розтирають із 5 мл етанолу (70 %, об/об) Р. 
Переносять у конічну колбу місткістю 25 мл, про-
мивають 3 мл етанолу (70 %, об/об) Р і переносять 
змиви в ту саму конічну колбу місткістю 25 мл. На-
грівають у водяній бані за температури від 50 °С до 
60 °С  протягом 30 хв, струшуючи. Охолоджують, 
фільтрують, промивають фільтр етанолом (70 %, об/
об) Р, доводять об’єм об’єднаних фільтратів тим са-
мим 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.

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

В. До 0.5 г випробовуваного екстракту 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 додавання 0.5 мл хлористовод-
невої кислоти розведеної Р.

ВИПРОБУВАННЯ

Тебаїн. Рідинна хроматографія (2.2.29).

Випробовуваний розчин. 0.500 г випробовуваного екс-
тракту суспендують у 50 мл етанолу (50 %, об/об) Р, 
перемішують за допомогою ультразвуку протягом 
1 год, витримують до охолодження і доводять об’єм 
розчину тим самим розчинником до 100.0 мл. Одер-
жаний розчин відстоюють. До 10.0 мл надосадової 
рідини додають 5 мл амонію хлориду буферного розчину 
рН 9.5 Р, доводять об’єм розчину водою Р до 25.0 мл 
і перемішують. 20.0  мл одержаного розчину пере-
носять на хроматографічну колонку близько 0.15 м 
завдовжки та близько 30 мм внутрішнього діаметра, 
що містить 15 г кізельгуру для хроматографії Р. Від-
стоюють протягом 15 хв. Елююють 2 порціями, по 
40 мл кожна, суміші 2-пропанол Р – метиленхлорид Р 
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(15:85). Об’єднані елюати упарюють насухо у вакуумі 
за температури 40 °С. Одержаний залишок перено-
сять 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 6.0 %, у перерахунку на сухий 

екстракт.

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 5.0 %. 
1.000 г випробовуваного екстракту сушать за темпе-
ратури  105 °С протягом 4 год.

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.


