
Лекція 12-13 
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Зміст лекції 
До цієї групи токсичних речовин належать барбітурати, похідні ксантину, 

окремі алкалоїди та деякі інші отруйні сполуки. 
  
1. Барбітурати і методи їх дослідження 

У сучасній медицині застосовується велика кількість барбітуратів 
(похідних барбітурової кислоти).  
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        Барбітурова кислота (тригідрокси- та триоксиформи) 
 



Барбітурати – одна з груп речовин, які мають велике токсикологічне 
значення. Сама барбітурова кислота (малонілсечовина) не застосовується в 
медицині, зате широко використовуються її похідні [2]. 

Барбітурова кислота утворює з лугами солі. Кислотні властивості 
барбітурової кислоти зумовлені наявністю атомів водню в –NH– гpyпах, які 
знаходяться поряд з карбонільною групою –CO–. 

Барбітурати, які застосовуються в медицині, є 5,5-заміщеними (барбаміл, 
барбітал, фенобарбітал, бутобарбітал, етамінал) і 1,5,5-заміщеними (гексенал, 
бензонал) барбітурової кислоти.  

Для виділення барбітуратів з біологічного матеріалу тривалий час 
застосовувались методи, розроблені для виділення алкалоїдів (п. 4.10 – 4.12.). В 
останні десятиліття для виділення барбітуратів з об'єктів біологічного 
походження запропоновано ряд спеціальних методів [10]. 
2. Барбаміл 

Барбаміл (натрій амітал, натрій амобарбітал, натрій амілобарбітал), або 
натрій 5-ізоаміл-5-етилбарбітурат, - білий аморфний гігроскопічний порошок 
без запаху. Добре розчиняється у воді і етиловому спирті, практично не 
розчинний у діетиловому етері, екстрагується органічними розчинниками з 
кислих водних розчинів. 
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Застосування. Дія на організм. Барбаміл виявляє снотворну дію, а у 

більших дозах – наркотичні властивості. Цей препарат застосовується як 
заспокійливий і протисудомний засіб. Випускають його у вигляді порошків і 
таблеток; входить до складу таблеток «бромітал», «барбафен» тощо [8]. 

Метаболізм. Частина барбамілу виділяється з організму з сечею в 
незміненому вигляді. Близько 45% барбамілу зазнає різноманітних 
перетворень. Метаболітом барбамілу є 5-етил-5-барбітурова кислота, яка 
виділяється з сечею. В сечі виявлено ще два метаболіти барбамілу, склад яких 
не встановлений [10]. 

Виявлення барбамілу. 
1. Барбаміл з ізопропіламіном і солями кобальту дає фіолетове 

забарвлення. 
2. Під час взаємодії барбамілу з солями кобальту і лугами з'являється 

рожеве або червоне забарвлення. 
3. Барбаміл дає позитивну мурексидну реакцію. 
4. Барбаміл з родаміном утворює іонний асоціат, розчин якого в 

тетрахлорметані має оранжеве забарвлення. 
5. Під дією сульфатної кислоти на барбаміл, виділяється кислотна форма 

цього препарату, утворюється осад, часточки якого мають форму пластинок або 
призм, згрупованих у вигляді сфероїдів. Границя виявлення – 21 мкг барбамілу 
в пробі. 



6. Хлорцинкйод утворює з барбамілом темно-червоні або золотисті 
прямокутні пластинки чи зростки з них. Границя виявлення – 7 мкг барбамілу в 
пробі. 

7. Барбаміл з сумішшю розчинів ферум (III) хлориду і калій йодиду 
утворює кристалічний осад (призми або зростки з них) оранжево-коричневого 
або коричневого кольору. Границя виявлення – 1,8 мкг барбамілу в пробі. 

8. Калій дийодокупрат в розчині йоду утворює з барбамілом кристали 
призматичної форми або зростки з них. Границя виявлення – 2,1 мкг барбамілу 
в пробі.  

9. В ІЧ-ділянці спектра барбаміл (диск з калій бромідом) має основні піки 
при 1716, 1689 і 1745 см-1. 

10. Виявлення барбамілу методом хроматографії. При наявності 
барбамілу плями на хроматограмі набувають синьо-фіолетового або червоно-
фіолетового забарвлення [5]. 

 
3. Барбітал 
Барбітал (веронал), 5,5-діетилбарбітурова кислота — білий кристалічний 

порошок.  
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Як фармацевтичний препарат застосовується і натрієва сіль барбіталу 

(мединал). Барбітал розчиняється в етиловому спирті (1 : 15), діетиловому етері 
(1 : 40), хлороформі (1 : 75), воді (1 : 160). Він розчиняється також у розчинах 
лугів і карбонатів лужних металів. Мединал розчиняється у воді (1 : 5), слабко 
розчиняється в етиловому спирті (1 : 600), практично не розчиняється в 
діетиловому етері і хлороформі. 

Барбітал екстрагується органічними розчинниками з кислих водних 
розчинів  [3]. 

Застосування. Дія на організм. Барбітал застосовується як 
заспокійливий і снодійний засіб. Він належить до барбітуратів довготривалої 
дії. Іноді його призначають хворим у сумішах з бромідами, амідопірином, 
антигрипіном тощо. Барбітал порівняно з іншими барбітуратами повільно 
всмоктується із стравоходу і ще повільніше виділяється з організму. Його 
можна виявити в організмі навіть через 10 діб після вживання [8]. 

Метаболізм. Більша частина дози прийнятого барбіталу виділяється з 
сечею у незміненому вигляді. Незначна частина дози цього препарату 
виділяється з сечею у вигляді метаболітів, до яких належать 5-етил-5-β-
оксіетилбарбітурова кислота, її глюкуронід та 5-етилбарбітурова кислота [10]. 

Виявлення барбіталу. 
1. Барбітал з ізопропіламіном і солями кобальту дає фіолетове 

забарвлення. 



2. При добавлянні до барбіталу солей кобальту і лугів з'являється рожеве 
або червоне забарвлення. 

3. Барбітал дає мурексидну реакцію. 
4. При добавлянні до барбіталу сульфатної кислоти утворюється кислотна 

форма цього препарату. Під мікроскопом спостерігається поява безбарвних 
прозорих прямокутних призм. Границя виявлення – 80 мкг барбіталу в пробі. 

5. При взаємодії барбіталу з розчином хлорцинкйоду утворюються темно-
червоні, фіолетові або сірувато-рожеві прямокутні пластинки. Границя 
виявлення – 4 мкг барбіталу в пробі. 

6. Барбітал з солями купруму і піридином утворює фіолетові кристали, які 
мають форму прямокутників або зірочок. Границя виявлення – 14 мкг барбіталу 
в пробі. 

7. В ІЧ-ділянці спектра барбітал (диск з калій бромідом) має основні піки 
при 1674, 1754, 1380 і 1707 см-1 

8. Виявлення барбіталу методом хроматографії. При наявності барбіталу 
на хроматограмі з'являються фіолетово-сині або червоно-фіолетові плями [5]. 

 
4. Фенобарбітал 

Фенобарбітал (люмінал), 5-феніл-5-етилбарбітурова  кислота – білий 
кристалічний порошок, слабкогіркий на смак, розчиняється в етиловому спирті 
(1:15), хлороформі (1 : 50), розчинах лугів, слабко розчиняється у воді (1 : 
1000). Фенобарбітал екстрагується органічними розчинниками з кислих водних 
розчинів. 

N

C

N C

C

C

O

O

C2H5

C6H5

O

H

H

                                            (5.4) 
Застосування. Дія на організм. Фенобарбітал має снодійну, 

заспокійливу і протисудорожну дію. Він застосовується для лікування епілепсії, 
хореї та інших захворювань. У невеликих дозах фенобарбітал знайшов 
застосування при початкових стадіях гіпертонічної хвороби, стенокардії тощо. 
Фенобарбітал, порівняно з іншими барбітуратами, відносно повільно 
всмоктується із стравоходу і має пролонговану дію [8]. 

Метаболізм. Фенобарбітал метаболізується кількома шляхами. 
Головними метаболітами фенобарбіталу є 5-етил-5-n-гідроксифеніл-
барбітурова кислота і n-оксифенобарбітал. Ці метаболіти частково виділяються 
з сечею у вигляді глюкуронідів. Деяка кількість фенобарбіталу перетворюється 
на о-оксифенобарбітал. Виявлено ще три метаболіти фенобарбіталу, склад яких 
не вивчений. Частина прийнятої дози фенобарбіталу виділяється з сечею в 
незміненому вигляді [10]. 

Виявлення фенобарбіталу. 
1. Під час взаємодії фенобарбіталу з ізопропіламіном і солями кобальту 

виникає фіолетове забарвлення. 
2. Фенобарбітал з солями кобальту і лугом дає рожеве або червоне 

забарвлення. 



3. Фенобарбітал можна виявити за допомогою мурексидної реакції. 
4. При добавлянні концентрованої сульфатної кислоти до фенобарбіталу 

утворюється кристалічний осад кислотної форми цього препарату (безбарвні 
голчасті кристали, зростки з них, сфероїди). Границя виявлення – 41 мкг 
фенобарбіталу в пробі. 

5. Фенобарбітал з сумішшю солі ферум (III) і калій йодиду утворює 
оранжево-коричневі або коричневі кристали (призми та їх зростки). Границя 
виявлення – 4 мкг фенобарбіталу в пробі. 

6. Реакція утворення n-нітрофенілетилбарбітурової кислоти. Нітрогрупу в 
молекулі n-нітрофенілетил-барбітурової кислоти можна відновити до 
аміногрупи, а потім n-амінофенілетилбарбітурову кислоту виявити за 
допомогою реакції діазотування. Ця реакція специфічна для фенобарбіталу, але 
малочутлива. її можна використати для виявлення фенобарбіталу в порошках, 
таблетках тощо. Аналогічну реакцію дає і бензонал, її не дають барбітурати, які 
не містять фенільної групи. 

7. Виявлення фенобарбіталу за УФ- і ІЧ-спектрами. В ІЧ-ділянці спектра 
фенобарбітал (диск з калій бромідом) має основні піки при 1703, 1756, 1406 см-

1. 
8. Виявлення фенобарбіталу методом хроматографії [5].  

 
5. Бутобарбітал 

Бутобарбітал (5-бутил-5-етилбарбітурова кислота) – білий кристалічний  
порошок або білі гранули, слабкогіркий на смак, без запаху, розчиняється в 
етиловому спирті (1 : 1), хлороформі (1 : 3), діетиловому етері (1 : 10), слабко 
розчиняється у воді (1 : 250).  
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Бутобарбітал екстрагується органічними розчинниками з кислих водних 

розчинів [3]. 
Застосування. Дія на організм. Бутобарбітал є барбітуратом 

середньотривалої дії на організм. Він входить до складу таблеток «беллоїд», 
який крім бутобарбіталу містить ерготоксин і суму алкалоїдів беладонни [8]. 

Метаболізм. Метаболітом бутобарбіталу є 5- (3-гідроксибутил)-5-
етилбарбітурова кислота [1]. 

Виявлення бутобарбіталу. 
1. Під час взаємодії бутобарбіталу з ізопропіламіном і солями кобальту 

з'являється фіолетове забарвлення. 
2. Бутобарбітал з солями кобальту і лугами утворює сполуку, яка має 

рожеве або червоне забарвлення. 
3. Під час взаємодії бутобарбіталу з піридином і солями міді утворюються 

фіолетові зростки у вигляді сфероїдів. Границя виявлення – 16 мкг 
бутобарбіталу в пробі. 



4. При добавлянні до бутобарбіталу концентрованої сульфатної кислоти 
утворюються кристали у вигляді прозорих призм і зростків з них. Границя 
виявлення – 16 мкг бутобарбіталу в пробі. 

5. Хлорцинкйод утворює з бутобарбіталом кристали ромбічної форми або 
зростки з них, які мають темно-коричневе забарвлення. Границя виявлення – 6 
мкг бутобарбіталу в пробі. 

6. Під час взаємодії бутобарбіталу з сумішшю ферум (III) хлориду і калій 
йодиду утворюються призматичні кристали, які мають коричневе або оранжеве 
забарвлення. Границя виявлення – 6 мкг бутобарбіталу в пробі. 

7. Бутобарбітал з калій дийодокупратом в розчині йоду утворює осад, 
часточки якого за формою нагадують сочевицю. Границя виявлення – 6 мкг 
бутобарбіталу в пробі. 

8. Виявлення бутобарбіталу за УФ- і ІЧ-спектрами. В ІЧ-ділянці спектра 
бутобарбітал (диск з калій бромідом) має основні піки при 1683, 1712 і 1745 см-

1. 
9. Виявлення бутобарбіталу методом хроматографії в тонкому шарі 

силікагелю. При наявності бутобарбіталу в пробі на хроматографічній 
пластинці з'являються фіолетово-сині плями [5]. 

 
6. Натрій етамінал 

Натрій етамінал (нембутал, натрій пентабарбітал), натрій 5-етил-5-(2-
аміл)-барбітурат білий порошок, розчинний у воді та етиловому спирті, 
практично не розчинний в  діетиловому етері.  
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Етамінал екстрагується органічними розчинниками з кислих водних 

розчинів [3]. 
Застосування. Дія на організм. Етамінал за своєю будовою і дією 

близький до барбамілу. Однак натрій етамінал швидко розкладається в 
організмі і діє менш тривало, ніж барбаміл. Етамінал застосовується як 
снодійний засіб. 

Метаболізм. Натрій етамінал швидко всмоктується із стравоходу і зазнає 
метаболізму. Головними метаболітами натрій етаміналу є етил-5-(окси-3-метил-
1-бутил)-5-барбітурова кислота, метил-5-(окси-3-метил-1-пропіл)-5-барбітурова 
кислота. Одним з метаболітів натрій етаміналу є сечовина [8]. 

Виявлення натрій етаміналу. 
1. Натрій етамінал з солями кобальту та ізопропіламіном дає фіолетове 

забарвлення. 
2. З солями кобальту і лугами натрій етамінал дає рожеве забарвлення. 
3. Натрій етамінал дає реакцію утворення мурексиду. 
4. Натрій етамінал утворює оранжево-червоне забарвлення з родаміном. 



Забарвлена сполука добре екстрагується тетрахлорметаном. Ця реакція 
може бути використана для виявлення натрій етаміналу в порошках, таблетках 
тощо. 

5. Після добавляння концентрованої сульфатної кислоти до натрій 
етаміналу через 10-15 хв. утворюється осад (зростки з призматичних кристалів). 
Границя виявлення – 5 мкг натрій етаміналу в пробі. 

6. Під час взаємодії натрій етаміналу з хлорцинкйодом утворюється 
коричневий або оранжево-коричневий кристалічний осад (призми або зростки з 
них). Границя виявлення – 4 мкг натрій етаміналу в пробі. 

7. Натрій етамінал з сумішшю ферум (III) хлориду і калій йодиду утворює 
кристалічний осад коричневого або оранжево-коричневого кольору (призми і 
зростки з них). Границя виявлення – 0,5 мкг натрій етаміналу в пробі. 

8. Виявлення натрій етаміналу за УФ- і ІЧ-спектрами. В ІЧ-ділянці 
спектра етамінал (диск з калій бромідом) має основні піки при 1685, 1719 і 1744 
см-1. 

9. Виявлення етаміналу методом хроматографії. При наявності етаміналу 
в пробі на жовтому фоні хроматографічної пластинки з'являються чорні плями 
[5]. 

 
 

7. Бензонал 
Бензонал (бензобарбітал), 1-бензоїл-5-етил-5-фенілбарбітурова кислота – 

білий кристалічний порошок, гіркий на смак.  
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Важко розчиняється у воді і етиловому спирті, легко – в діетиловому 

етері, хлороформі та диметилформаміді. Бензонал екстрагується органічними 
розчинниками з кислих водних розчинів [3]. 

Застосування. Дія на організм. Бензонал застосовується в основному 
для лікування судорожних форм епілепсії. Іноді він застосовується для 
лікування хворих, що страждають на припадки, які не супроводжуються 
судорогами [8]. 

Метаболізм. Метаболітами бензоналу є бензенова кислота і 
фенобарбітал, який у свою чергу зазнає метаболізму. Бензонал та його 
метаболіти виділяються переважно з сечею [10]. 

Виявлення бензоналу. 
1. Під час взаємодії бензоналу з ізопропіламіном і солями кобальту 

з'являється фіолетове забарвлення  
2. З солями кобальту і лугами бензонал утворює синьо-фіолетове 

забарвлення [8]. 
 
 



8. Гексенал 
Гексенал, натрій 1,5-диметил-5-цикло-гексен(-1-іл)-барбітурат – натрієва 

сіль гексобарбіталу.  
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Це біла або ледь жовтувата піноподібна гірка маса. Під впливом вологи 

повітря гексенал розпливається, а під дією вуглекислого газу – розкладається. 
Добре розчиняється у воді, етиловому спирті і хлороформі, слабко – в 
діетиловому етері. Гексенал екстрагується органічними розчинниками з кислих 
водних розчинів [3]. 

Застосування. Дія на організм. Гексенал виявляє снотворну дію, а у 
великих дозах має наркотичні властивості. Його застосовують для наркозу у 
поєднанні з нітроген (І) оксидом, фторотаном та деякими іншими речовинами. 
Для короткочасного наркозу (протягом 15-20 хв.) гексенал можна 
застосовувати і окремо [10]. 

Метаболізм. Гексенал належить до барбітуратів короткого періоду дії. В 
організмі він зазнає метаболізму кількома шляхами. В ході метаболізму може 
гідроксилюватися циклогексильна група гексеналу. Утворений при цьому 
продукт гідроксилювання може окиснюватися з утворенням 3-
кетогексобарбіталу. Цей метаболіт, у свою чергу, може деметилуватися. Деяка 
частина гексеналу зазнає метаболізму шляхом n-деметилування при атомі 
нітрогену в положенні 3. В результаті цього утворюється норгексобарбітал. 
Певна кількість гексеналу, який потрапив в організм, метаболізується шляхом 
розриву циклу барбітурової кислоти [7]. 

Виявлення гексеналу 
1. При добавлянні до гексеналу солей кобальту та ізопропіламіну 

з'являється фіолетове забарвлення. 
2. Гексенал з солями кобальту і лугом утворює рожеве або червоне 

забарвлення. 
3. При добавлянні до гексеналу концентрованої сульфатної кислоти 

утворюється осад, який складається із зростків голчастих кристалів. 
4. Гексенал з підкисленим спиртовим розчином калій йодиду утворює 

кристалічний осад. 
5. Виявлення гексеналу за УФ- і ІЧ-спектрами. Гексенал – натрієва сіль 

гексобарбіталу, який є 1,5,5-заміщеним барбітурової кислоти. В процесі 
виділення гексеналу з біологічного матеріалу він переходить у гексобарбітал.  

В ІЧ-ділянці спектра гексобарбітал (диск з калій бромідом) має основні 
піки при 1712, 1660, 1390 і 1358 см-1 [6]. 

 
 
 
 



9. Похідні ксантину 
У хіміко-токсикологічному аналізі об'єктами дослідження можуть бути 

похідні ксантину, які мають назву пурини. В основі пуринів знаходиться 
конденсована кільцева структура імідазолу і піримідину. 

До похідних ксантину, які застосовуються в медицині, належать 
алкалоїди кофеїн, теобромін і теофілін: 
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Виявлення похідних ксантину 
Для виявлення окремих похідних ксантину (пуринів) використовують 

кольорові реакції, реакції осадження, деякі фізичні та фізико-хімічні методи. 
Важливою є мурексидна реакція, яку дають усі сполуки, що належать до 
похідних ксантину [8]. 

Мурексид (амоній пурпурат) – амонійна сіль пурпурової кислоти, яка 
утворюється при окисненні похідних ксантину і добавлянні амоніаку до цих 
похідних. Окиснювачами похідних ксантину можуть бути хлорна вода, бромна 
вода, гідроген пероксид, калій хлорат КСlО3 та інші сполуки. При дії 
окиснювачів на похідні пурину утворюється алоксантин або суміш алоксану і 
діалурової кислоти: 
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   1,3 – диметилалоксан  (5.13)       1,3 – диметилдіалурова кислота (5.14) 
При дії амоніаку на алоксан і діалурову кислоту утворюється мурексид. 
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Мурексид 
 

10. Кофеїн 
Кофеїн (1,3,7-триметилксантин) належить до алкалоїдів, які містяться в 

зернах кави, листках чаю та деяких інших рослинах. У цих рослинах крім 
кофеїну містяться в певних кількостях і інші алкалоїди (теобромін, теофілін). 
Тепер кофеїн добувають не лише з рослинної сировини, а й шляхом синтезу. 

Кофеїн нестійкий у лужному середовищі. Під впливом лугів він 
перетворюється на фізіологічно неактивний кофеїдин: 
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            (5.16) 
                            Кофеїн                                              Кофеїдин 

Основа кофеїну розчиняється в хлороформі (1 : 7), воді (1 : 60), етиловому 
спирті (1 : 130), слабко розчиняється в діетиловому етері. Кофеїн екстрагується 
органічними розчинниками з кислих і лужних розчинів. Проте максимальні 
кількості кофеїну екстрагуються хлороформом при рН = 4,0...5,5 (А. І. 
Шкадова) [10]. 

Застосування. Дія на організм. Кофеїн виявляє збуджувальну дію на 
центральну нервову систему, послаблює дію снотворних і наркотичних засобів, 
підвищує збудливість спинного мозку, збуджує дихальний і судиноруховий 
центри. Під впливом кофеїну підсилюється серцева діяльність. У медицині 
застосовують основу кофеїну та його розчинні (подвійні) солі (натрій 
кофеїнбензоат, натрій кофеїнсаліцилат). Кофеїн входить до складу багатьох 
лікарських форм (аскофен, пірамеїн, цитрамон тощо) [4]. 

Метаболізм. Кофеїн швидко всмоктується з шлунка. За токсичністю 
кофеїн слабший від теофіліну, але сильніший від теоброміну. Кофеїн швидко 
розкладається в організмі (приблизно 15 % прийнятої дози розкладається за 1 
годину шляхом n-диметилування і окиснення). В результаті розкладання 
кофеїну утворюється ряд метаболітів (1-метилксантин, 7-метилксантин, 1,7-
диметилксантин, 1-метилсечова кислота, 1,3-метилсечова кислота), які 
виділяються з сечею. Тільки незначна кількість кофеїну, що потрапив в 
організм, виділяються з сечею в незміненому вигляді. 

Виявлення кофеїну 
Для виявлення кофеїну використовують хлороформову витяжку з кислих 

водних розчинів. 
1. Кофеїн дає позитивну мурексидну реакцію. 
2. Кофеїн утворює осади з реактивами Драгендорфа, Зонненшейна, 

Шейблера та ін. 
3. При нагріванні розчину кофеїну з реактивом Несслера протягом 1-2 хв. 

утворюється червоно-бурий осад. Теобромін за цих умов дає тільки слабо-
коричневе забарвлення. 

4. Виявлення кофеїну за УФ- і ІЧ-спектрами. Розчин кофеїну в етиловому 
спирті має максимум поглинання при довжині хвилі, що дорівнює 273 нм. В 0,1 



н розчині хлоридної кислоти кофеїн має максимум поглинання при 272 нм. В 
ІЧ-ділянці спектра основа кофеїну (диск з калій бромідом) має основні піки при 
1695, 1658 і 745 см-1. 

5. Виявлення кофеїну методом хроматографії. На хроматографічній 
пластинці (12 х 18 см), вкритій тонким шаром силікагелю, відмічають лінію 
старту, на яку наносять краплю досліджуваного розчину, а правіше, на відстані 
2 см від неї, - краплю розчину «свідка» (0,01 %-го розчину кофеїну в 
хлороформі). Плями на пластинці підсушують на повітрі, потім пластинку 
вносять у камеру для хроматографування, об'єм якої насичено парою системи 
розчинників етер – ацетон – 25 %-й розчин амоніаку (40 : 20 : 1). Камеру 
щільно закривають кришкою. Пластинку виймають з камери після того, як 
фронт розчинників підніметься на 10 см вище від лінії старту. Пластинку 
підсушують на повітрі і обприскують 0,1 н розчином йоду, а через кілька 
хвилин – сумішшю однакових об'ємів 96°-го етилового спирту і 25 %-го 
розчину хлоридної кислоти. При цьому плями кофеїну на хроматограмах 
забарвлюються у фіолетовий колір [7]. 

 
11. Теобромін 

Теобромін (3,7-диметилксантин) належить до алкалоїдів, що містяться в 
плодах какао і листках чаю. Його добувають і синтетичним шляхом. При 
окисненні теоброміну він розкладається з утворенням метилсечовини і 
метилалоксану. Основа теоброміну важко розчиняється у воді (1 : 2000), 
етиловому спирті (1 : 2500), хлороформі (1 : 6000), ще важче – в діетиловому 
етері. Розчинність теоброміну у воді збільшується при нагріванні. 

Теобромін екстрагується органічними розчинниками з кислих водних 
розчинів. Незначні кількості теоброміну екстрагуються з лужних розчинів [2]. 

Застосування. Дія на організм. За хімічною будовою і дією на організм 
теобромін подібний до кофеїну і теофіліну. Теобромін стимулює серцеву 
діяльність, розширює судини серця і мускулатуру бронхів, підсилює діурез. Він 
слабше збуджує центральну нервову систему, ніж кофеїн. У медичній практиці 
теобромін застосовують головним чином при спазмах судин мозку, хронічній 
коронарній недостатності. 

Теобромін застосовується у вигляді натрієвої солі в поєднанні з натрій 
саліцилатамом (темісал) та іншими фармацевтичними препаратами. Він 
входить до складу таблеток «темісал», «теоверин», «теодинал», «тепалюсал», 
«тесамінал», є також складовою частиною ряду інших складних лікарських 
форм [3]. 

Метаболізм. Теобромін добре всмоктується з шлунка. В організмі він 
зазнає метаболізму шляхом  n-диметилування і окиснення. В результаті цих 
перетворень як метаболіти теоброміну утворюються 3-метилксантин, 7-
метилксантин і 7-метилсечова кислота, що виводяться з організму з сечею [10]. 

Виявлення теоброміну. 
1. Теобромін дає мурексидну реакцію. 
2. При нагріванні теоброміну з реактивом Несслера виникає слабо-

коричневе забарвлення. Кофеїн за цих умов утворює червоно-бурий осад. 
3. Теобромін можна виявити за допомогою мікрокристалоскопічної 

реакції з реактивом Драгендорфа. З цією метою розчин досліджуваної речовини 



в хлороформі наносять на предметне скло і за кімнатної температури 
випарюють досуха. До сухого залишку добавляють краплю 10%-го розчину 
хлоридної кислоти і краплю реактиву Драгендорфа. При наявності теоброміну в 
досліджуваному розчині через 10-15 хв. утворюються темно-червоні голчасті 
кристали, зібрані в пучки. Границя виявлення – 19 мкг теоброміну в пробі. 

4. Виявлення теоброміну за УФ- і ІЧ-спектрами. Лужні розчини 
теоброміну (рН = 9,4) мають максимум поглинання при довжині хвилі, що 
дорівнює 273 нм. В ІЧ-ділянці спектра (диск з калій бромідом) основа 
теоброміну має основні піки при 1690, 1221, 1550 см-1. 

5. Виявлення теоброміну методом хроматографії. З цією метою 
використовують метод, запропонований для виявлення кофеїну. При наявності 
теоброміну в пробі плями цього препарату на хроматограмі мають фіолетове 
забарвлення [4]. 

 
12. Теофілін 

Теофілін (ланофілін, теоцин тощо), або 1,3-диметил-ксантинмоногідрат, - 
алкалоїд пуринового ряду, який міститься в листках чаю. В наш час теофілін 
добувають шляхом синтезу. Теофілін є ізомером теоброміну. При окисненні він 
розкладається на сечовину і диметилалоксан. Основа теофіліну розчиняється в 
етиловому спирті (1 : 80), хлороформі (1 : 86), мало розчиняється у воді (1 : 120) 
і діетиловому етері. 

Теофілін екстрагується органічними розчинниками з кислих водних 
розчинів. Максимальні кількості теофіліну екстрагуються при рН =  4...7  [1]. 

Застосування. Дія на організм. Теофілін застосовують у медицині у 
вигляді порошку, він входить до складу свічок, таблеток («еуфілін», 
«теофедрин», «антастман»та ін.), які містять суміш кількох препаратів. 

Теофілін має виражену сечогінну дію. Він стимулює скорочувальну дію 
міокарда, розширює просвіт бронхів, збуджує центральну нервову систему. 
Враховуючи перелічені фармакологічні властивості теофіліну, його 
застосовують для регуляції серцево-судинної системи, як діуретик, 
протиастматичний засіб, а також використовують для лікування ішемічної 
хвороби серця. 

Теофілін більш токсичний, ніж кофеїн і теобромін. Після приймання 
великих доз теофіліну порушується діяльність центральної нервової і серцево-
судинної систем [9]. 

Метаболізм. В організмі теофілін зазнає метаболізму. При цьому 
утворюється 1,3-диметилсечова кислота (близько 50 % дози), 1-метил-сечова 
кислота (близько 20 % дози) і сліди 3-метилсечової кислоти. 

Всі ці метаболіти виділяються з організму з сечею [7]. 
Виявлення теофіліну. 
1. Теофілін дає мурексидну реакцію. 
2. Щоб відрізнити теофілін від теоброміну, використовують різне 

відношення їх до діазореактиву. Теофілін дає реакцію з діазотованою 
сульфаніловою кислотою. Теобромін не дає цієї реакції. 

3. Виявлення теофіліну за УФ- і ІЧ-спектрами. Основа теофіліну в 0,1 н 
розчині хлоридної кислоти має максимум поглинання при довжині хвилі, що 



дорівнює 270 нм; в ІЧ-ділянці спектра основа теофіліну (диск з калій бромідом) 
має основні піки при 1660, 1700, 1445, 1560 см-1. 

4. Виявлення теофіліну методом хроматографії. З цією метою 
використовують методику, запропоновану для виявлення кофеїну. Плями 
теофіліну на хроматограмі мають фіолетове забарвлення [5]. 

 
13. Наркотин 

Наркотин (гноскапін, носкапін; є одним з алкалоїдів опію, в якому 
міститься 0,75-9% цієї речовини. Наркотин легко рацемізується. При кип'ятінні 
оцтовокислих розчинів наркотину утворюється його рацемат (гноскапін). 
Природний наркотин є лівообертаючим. 

Наркотин – слабка основа, його солі із слабкими кислотами легко 
гідролізуються. Натрій ацетат осаджує основу наркотину з його солей, але не 
осаджує основи інших алкалоїдів опію, які застосовуються в медицині. 
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                                       (5.17) 
При дії відновників на наркотин утворюється меконін. На холоді 

наркотин не розчиняється в лугах, а при нагріванні його з лугами утворюються 
нестійкі солі (наркотати). Вже при дії гарячої води вони розкладаються. При 
нагріванні наркотину з барій гідроксидом відбувається його розкладання з 
утворенням опіанової кислоти і гідрокотарніну. Основа наркотину добре 
розчиняється у воді. Наркотин гідрохлорид розчиняється у воді (1 : 4), 
етиловому спирті (1 : 8), добре розчиняється в хлороформі, слабко – в 
діетиловому етері. 

Наркотин екстрагується органічними розчинниками як з кислих, так і з 
лужних водних розчинів. Максимум екстракції наркотину органічними 
розчинниками досягається при рН = 5...7 [9]. 

Застосування. Дія на організм. Наркотин у чистому вигляді в медицині 
не застосовується. Однак він входить до складу опію і омнопону, які є 
фармацевтичними препаратами. Наркотин має великі токсикологічне значення. 
Виявлення його в біологічному матеріалі або біологічних рідинах є одним з 
доказів отруєння опієм або омнопоном. Наркотин застосовується в 
промисловості для добування котарніну, з якого виготовляють стиптицин. 

На відміну від деяких інших алкалоїдів опію, наркотин не має 
наркотичних і анальгетичних властивостей. Він не спричинює звикання. За 
дією наркотин подібний до папаверину, однак він більш токсичний, ніж 
папаверин [4]. 

Метаболізм. Після введення наркотину в організм він швидко зникає з 
крові і переходить у тканини. Протягом перших шести годин після потрапляння 



наркотину в організм він виділяється з сечею в незміненому вигляді, а після 
зазначеного часу – у вигляді кон'югатів [10]. 

Виявлення наркотину. 
Дослідження на наявність наркотину проводять у тих випадках, якщо у 

витяжках з біологічного матеріалу виявлений морфін, у зв'язку з чим виникає 
питання про можливість отруєння опієм. 

Оскільки наркотин і морфін дають з деякими реактивами подібні 
продукти реакцій, перед ідентифікацією наркотину його відділяють від 
морфіну. Спосіб розділення цих алкалоїдів базується на тому, що морфін, який 
містить фенольну групу, розчиняється в лугах і після цього не екстрагується 
органічними розчинниками з сильних лужних розчинів. Наркотин за цих умов 
екстрагується органічними розчинниками. 

Для виявлення наркотину застосовують такі реакції: наркотин дає 
забарвлення з концентрованою сульфатною кислотою, реактивами Маркі, 
Фреде, Ердмана. 

Виявлення наркотину за УФ- і ІЧ-спектрами. Розчин основи наркотину в 
етиловому спирті має максимуми поглинання при 291 і 310 нм. Водний розчин 
гідрохлориду наркотину має максимум поглинання при 313 нм і мінімум – при 
268 нм; основа наркотину (диск з калій бромідом) в ІЧ-ділянці спектра має 
основні піки при 1745, 1276 і 1038 см-1 [7]. 

 
14. Меконова кислота 

Меконова кислота міститься в опії у зв'язаному з алкалоїдами вигляді. 
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                                       (5.18) 
Крім меконової кислоти алкалоїди опію в рослинах можуть бути зв'язані з 

іншими кислотами. 
При тривалому кип'ятінні розчинів меконової кислоти вона розкладається 

на карбон (IV) оксид і коменову кислоту, яка при подальшому нагріванні 
перетворюється на β-оксипірон, який має властивості фенолів. 

Меконова кислота важко розчиняється в холодній воді, етиловому спирті і 
діетиловому етері, краще – в гарячій воді і киплячому етиловому спирті. 
Меконова кислота екстрагується деякими органічними розчинниками з кислого 
середовища [9]. 

Дослідження об'єктів біологічного походження на наявність меконової 
кислоти проводять тоді, коли в біологічному матеріалі виявлені морфін, кодеїн 
та інші алкалоїди опію. Наявність у біологічному матеріалі морфіну, кодеїну, 
наркотину, меконової кислоти, а в ряді випадків і меконіну свідчить про 
отруєння опієм [7]. 

Виділення меконової кислоти з біологічного матеріалу. З біологічного 
матеріалу меконову кислоту ізолюють підкисленим спиртом. Для підкислення 
біологічного матеріалу краще застосовувати сульфатну кислоту, а не слабкі 
органічні кислоти. 



Виявлення меконової кислоти. 
Для виявлення меконової кислоти застосовують реакцію з ферум(III) 

хлоридом і метод УФ-спектроскопії. 
1. Реакція з ферум(III) хлоридом. До 1-2 мл зазначеного розчину 

добавляють 2-3 краплі 1%-го розчину феруму (III) хлориду. Утворення яскраво-
червоного забарвлення свідчить про наявність меконової кислоти в розчині. Це 
забарвлення не повинно зникати при нагріванні. 

2. Виявлення меконової кислоти за УФ-спектрами. Меконова кислота у 
водному розчині має максимуми поглинання при 210, 284 і 303 нм. 

Описані способи виділення меконової кислоти з біологічного матеріалу і 
виявлення її у витяжках придатні також для дослідження і залишків харчових 
продуктів, сечі, блювотних мас та інших об'єктів на наявність цієї кислоти [5]. 

 
15. Меконін 

Меконін міститься в опії, який одержують з маку снодійного, і з 
жовтокореня канадського. Меконін – біла кристалічна речовина (Ттопл.=102°С).  
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Він добре розчиняється в лугах з утворенням солей меконінової кислоти. 

Ці солі нестійкі і відразу ж зазнають гідролізу [3]. 
Меконін утворюється при дії слабких відновників на наркотин і гідрастин. 

Його можна також одержати з опіанової кислоти, яка утворюється при 
нагріванні наркотину з водою. При добавлянні до опіанової кислоти 
відновників утворюється меконін. 

Меконін важко розчиняється в холодній воді (1 : 700), краще – в киплячій 
воді (1 : 22), добре – в етиловому спирті, діетиловому етері, бензені і 
хлороформі. 

Меконін екстрагується органічними розчинниками з кислих розчинів. 
Меконін не має токсикологічного значення, але виявлення його в 

біологічному матеріалі свідчить про отруєння опієм [7]. 
Виділення меконіну з біологічного матеріалу. Подрібнений біологічний 

матеріал настоюють з етиловим спиртом, підкисленим сульфатною кислотою. 
Одержану витяжку зливають з твердих часточок об'єкта, фільтрують і 
випарюють до невеликого об'єму. Потім цю рідину збовтують з бензеном. 
Бензенову витяжку випарюють досуха. Сухий залишок досліджують на 
наявність меконіну [9]. 

Виявлення меконіну. При додаванні кількох крапель концентрованої 
сульфатної кислоти до вказаного сухого залишку виникає зелене забарвлення, 
яке протягом двох діб переходить у червоне. 

При слабкому нагріванні розчину, що має зелене забарвлення, виникає 
смарагдово-зелене забарвлення, яке переходить у фіолетове, а потім у червоне 
[5]. 

 



16. Ноксирон 
Ноксирон (глютетімід, дориден, елродорм), або 3-етил-3-фенілглутарімід 

— білий кристалічний порошок.  
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Під впливом лугів відбувається розщеплення піперидинового циклу 

молекули ноксирону:  
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         (5.21) 
Ноксирон не розчинний у воді, розчиняється в хлороформі (1 : 1), 

етиловому спирті (1 : 5), діетиловому етері (1 : 12) та інших органічних 
розчинниках. 

Ноксирон екстрагується органічними розчинниками з кислих водних 
розчинів [5]. 

Застосування. Дія на організм. Ноксирон застосовують як 
заспокійливий і снодійний засіб. Снотворна дія ноксирону слабша, ніж 
барбітуратів. При тривалому застосуванні ноксирону до нього розвивається 
звикання [10]. 

Метаболізм. Ноксирон швидко всмоктується зі шлунка і відносно швидко 
виділяється з організму. Він є рацематом. Кожна енантіоморфна форма цього 
препарату метаболізується неоднаково. Правообертаюча форма метаболізується 
з утворенням α -етил-α -феніл-α -оксиглютетіміду, частина якого 
перетворюється на α -етил-α -фенілглютаконімід. Лівообертаюча форма 
ноксирону перетворюється на α -(1-оксіетил)- α -фенілглутарімід. Потім деяка 
частина цього метаболіту перетворюється на α -фенілглутарімід. Частина 
зазначених метаболітів виділяється з сечею у вигляді глюкуронідів. 

Виявлення ноксирону. 
1. Реакція з ізопропіламіном і солями кобальту. Цю реакцію виконують 

так, як при ідентифікації барбітуратів. 
2. Реакція з хлорцинкйодом. При добавлянні краплі розчину 

хлорцинкйоду до ноксирону через 2-5 хв. утворюються кристали темно-бурого 
кольору, які мають форму призм або зростків з них. 

3. Перекристалізація ноксирону з сульфатної кислоти. До залишку 
ноксирону, одержаного після випарювання хлороформової витяжки на 
предметному склі, добавляють краплю концентрованої сульфатної кислоти. 
Після розчинення залишку в кислоті добавляють краплю води. При наявності 
ноксирону через 10-30 хв. утворюються зростки безбарвних призматичних 
кристалів. 

4. Виявлення ноксирону методом хроматографії в тонкому шарі 
силікагелю. На пластинку, вкриту тонким шаром силікагелю КСК, наносять 



краплю досліджуваного розчину і краплю розчину «свідка». Плями нанесених 
розчинів підсушують на повітрі, потім пластинку вносять у камеру для 
хроматографування, насичену парою системи розчинників (суміш ацетону і 
хлороформу у співвідношенні 1 : 9). Після просування розчинників по 
пластинці на 10 см вище від лінії старту пластинку виймають з камери, 
підсушують на повітрі і обприскують 1%-им розчином меркурій (І) нітрату. 
При наявності ноксирону в досліджуваному розчині на білому тлі пластинки 
утворюються плями сіро-чорного кольору. Цей метод дає змогу виявити 10 мкг 
ноксирону в пробі. 

5. Виявлення ноксирону за УФ- і ІЧ-спектрами. Розчин ноксирону в 
етиловому спирті має максимуми поглинання при 251, 257 і 263 нм. У лужному 
розчині ноксирон має максимум поглинання світла при 235 нм і мінімум – при 
223-225 нм. В ІЧ-ділянці спектра ноксирон (диск з калій бромідом) має основні 
піки при 1686, 1710 і 1200 см-1 [2]. 

 
17. Саліцилова кислота 

Саліцилова (о-оксибензенова) кислота — білі голчасті кристали або 
легкий кристалічний порошок без запаху.  
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COOH                                        (5.22) 
Ця кислота переганяється з водяною парою, при обережному нагріванні 

сублімується. Розчиняється в діетиловому етері (1 : 3), етиловому спирті (1 : 4), 
хлороформі (1 : 55), слабко розчиняється у воді (1 : 550), краще – в киплячій 
воді (1 : 15). 

Саліцилова кислота екстрагується органічними розчинниками з кислих 
водних розчинів [3]. 

Застосування. Дія на організм. Саліцилову кислоту застосовують у 
медицині для лікування шкірних та інших захворювань. При вищій 
концентрації (10-20%) саліцилова кислота виявляє кератолітичну дію 
(розпушує і відокремлює епідерміс). На цій властивості саліцилової кислоти 
базується застосування її в складі різних протимозольних засобів. У невеликих 
концентраціях (1-2%) саліцилова кислота виявляє кератопластичну дію (сприяє 
розростанню епідермісу). Саліцилова кислота пригнічує секрецію потових 
залоз. Тому її застосовують у вигляді розчинів і присипок при підвищеній 
пітливості. Дезинфікуюча дія саліцилової кислоти (в пастах, мазях) 
використовується для лікування інфекційних захворювань шкіри [4]. 

Саліцилову кислоту використовують як консервант при виготовленні вин, 
овочевих консервів, варення, соків тощо. Слід зазначити, що на заводах і 
фабриках саліцилову кислоту для консервування не застосовують. Саліцилова 
кислота як складова частина в незначних кількостях міститься у вишні, малині, 
суницях та інших ягодах. 

При потраплянні саліцилової кислоти всередину спостерігається 
подразнення слизової оболонки шлунка, з'являється біль у надчеревній ділянці, 
нудота, а іноді й блювання. Тому саліцилову кислоту не вживають всередину. З 



цією метою застосовують солі саліцилової кислоти (саліцилати) та її похідні 
[10]. 

Метаболізм. Саліцилова кислота частково виділяється з організму з 
сечею в незв'язаному вигляді та у вигляді кон'югатів з гліцином і 
глюкуроновою кислотою. Метаболітами саліцилової кислоти є о-
гідроксибензоїлглюкуронід і о-карбоксифенілглюкуронід. Частина саліцилової 
кислоти, яка потрапила в організм, метаболізується шляхом гідроксилування. 
При цьому утворюються метаболіти: 2,3-дигідроксибензенова кислота, 2,5-
дигідроксибензенова кислота і 2,3,5-тригідроксибензенова кислота. Ці 
метаболіти виділяються з організму з сечею. 

Виділення саліцилової кислоти з біологічного матеріалу. Для 
виділення саліцилової кислоти з біологічного матеріалу застосовують методи, 
які базуються на ізолюванні отруйних речовин водою, підкисленою 
сульфатною або оксалатною кислотою [1]. 

Для виділення саліцилової кислоти з консервів, варення та інших 
харчових продуктів їх настоюють з 1%-им розчином натрій карбонату. При 
цьому саліцилова кислота перетворюється на розчинний натрій саліцилат. 
Водну витяжку відфільтровують, підкислюють розчином сульфатної кислоти. 
Саліцилову кислоту, яка при цьому утворилася, екстрагують органічними 
розчинниками [8]. 

 
Виявлення саліцилової кислоти. 
1. Реакція з ферум (III) хлоридом. При додаванні розчину ферум (ІІІ) до 

саліцилової кислоти рідина набуває синьо-фіолетового забарвлення. Склад і 
забарвлення комплексів, які утворюються під час взаємодії саліцилової кислоти 
з йонами феруму, залежить від рН середовища. При рН = 1,8...2,5 утворюється 
моносаліцилатний комплекс (І), який має синьо-фіолетове забарвлення. При рН 
= 4...8 утворюється дисаліцилатний комплекс (ІІ), який має червоно-буре 
забарвлення. Трисаліцилатний комплекс ферум (ІІІ), який має жовте 
забарвлення, утворюється при рН =8...11: 
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2. Реакція утворення метилсаліцилату. При нагріванні саліцилової 
кислоти з метиловим спиртом і сульфатною кислотою утворюється метиловий 
етер саліцилової кислоти (метилсаліцилат): 
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              (5.24) 
3. Виявлення саліцилової кислоти за УФ- і ІЧ-спектрами. Саліцилова 

кислота в 0,5 н розчині натрій гідроксиду має максимум поглинання при 



300 нм, а в 0,1 н розчині сульфатної кислоти – при 302 нм: в ІЧ-ділянці спектра 
саліцилова кислота (диск з калій бромідом) має основні піки при 1657, 1446, 
1288 і 758 см-1. 

4. Виявлення саліцилової кислоти в сечі і крові. Для виявлення 
саліцилової кислоти в сечі і крові запропоновані попередні проби, що 
базуються на реакції з реактивом Триндлера і на реакції з ферум (III) нітратом. 
Поява пурпурового забарвлення свідчить про наявність саліцилової кислоти в 
досліджуваних об'єктах [7]. 

 
18. Антипірин 

Антипірин  (феназон,  азофен) – 1-феніл-2,3-диметилпіразолон-5. Це 
безбарвні кристали або білий кристалічний порошок без запаху, слабкогіркий 
на смак.  
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                                            (5.25) 
Розчиняється у воді  (1 : 1), етиловому спирті (1 : 1), хлороформі (1 : 1), 

діетиловому етері (1 : 50). 
Антипірин екстрагується органічними розчинниками з кислих водних 

розчинів [8]. 
Застосування. Дія на організм. Антипірин застосовується при 

невралгіях, ревматизмі, хореї, простудних та деяких інших захворюваннях. Цей 
препарат має болезаспокійливу, жарознижувальну і протизапальну дію. Він 
зменшує проникність капілярів і перешкоджає розвитку запальних процесів. 
Антипірин при місцевому застосуванні виявляє кровоспинну дію [4]. 

Метаболізм. Антипірин швидко всмоктується в кров з травного каналу. 
Максимальний рівень його в плазмі досягається через 1-2 год. після 
надходження в організм. Антипірин відносно повільно метаболізується в 
органах і тканинах. Близько 5% дози антипірину виділяється з організму у 
незв'язаному вигляді, понад 50% його зазнає метаболізму. Близько 30 – 40% 
введеної дози антипірину зв'язується з глюкуроновою кислотою і виділяється у 
вигляді глюкуроніду. Деяка кількість антипірину зазнає гідроксилування з 
утворенням 4-гідроксиантипірину. Певна частина дози антипірину 
метаболізується шляхом розриву піразолонового циклу [10]. 

 
Виявлення антипірину. 
1. Реакція утворення нітрозоантипірину. Під час взаємодії антипірину з 

нітритною кислотою утворюється нітрозоантипірин, який має зелене 
забарвлення: 
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2. Реакція утворення азобарвника. Якщо до антипірину додати натрій 
нітрит і оцтову кислоту, то утворюється нітрозоантипірин (див. попередню 
реакцію), який при взаємодії з α -нафтиламіном утворює піразолоновий 
азобарвник, який має червоне забарвлення. 

Надлишок нітритної кислоти зв'язується сечовиною, сульфаміновою 
кислотою або натрій азидом. 

3. Реакція з ферум (III) хлоридом. При додаванні до антипірину розчину 
ферум (III) хлориду утворюється феропірин, розчини якого мають червоне 
забарвлення. 

4. Виявлення антипірину за УФ- і ІЧ-спектрами. Антипірин в 0,1 н 
розчині сульфатної кислоти має максимум поглинання при 230 нм і вигини при 
259 і 265 нм; в ІЧ-ділянці спектра антипірин (диск з калій бромідом) має 
основні піки при 1660, 770 і 1486 см-1 [6]. 

 
19. Амідопірин 

Амідопірин (пірамідон, амінофеназон, амінопірин тощо) є 1-феніл-2,3-
диметил-4-диметиламінопіразолоном-5. Це дрібні безбарвні кристали, ледь 
гіркуваті на смак.  
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При дії окиснювачів на амідопірин утворюється ряд забарвлених 

проміжних продуктів. 
При подальшому окисненні цих продуктів утворюється безбарвна 

речовина – діоксіамідопірин: 
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Проміжні продукти окиснення амідопірину мають синє або синьо-

фіолетове забарвлення. Забарвлення виникає при взаємодії амідопірину з 
розчинами ферум (III) хлориду, нітратної і нітритної кислот, арґентум нітрату, 
плюмбум (IV) оксидом та іншими окиснювачами. Амідопірин розчиняється в 
хлороформі (1 : 1), етиловому спирті (1 : 2), діетиловому етері (1 : 13), воді (1 : 
20). 

Амідопірин екстрагується органічними розчинниками з кислих і лужних 
водних розчинів [6]. 

Застосування. Дія на організм. Амідопірин має жарознижувальну, 
болезаспокійливу і протизапальну дію. Застосовується при головних болях, 
невралгії, міозиті, гострому суглобовому ревматизмі, артритах тощо. При 
тривалому застосуванні амідопірину в окремих випадках спостерігається 
пригнічення кровотворення, шкірні висипання і т.д [3]. 



Метаболізм. Амідопірин зазнає метаболізму шляхом деметилування і 
ацетилування. Метаболітами амідопірину є 4-аміноантипірин, 
метиламіноантипірин, рубазонова і метилрубазонова кислоти. Ці кислоти 
мають червонувате забарвлення. Тому в людей, які приймають великі дози 
амідопірину, сеча може набувати червоно-бурого кольору [2]. 

Виявлення амідопірину 
Для виявлення амідопірину застосовують кольорові реакції, реакції 

осадження, хроматографічний і спектроскопічний методи. 
1. Реакції з реактивами групового осадження алкалоїдів. Амідопірин з 

реактивами групового осадження алкалоїдів (таніном, пікриновою кислотою, 
реактивом Майєра та ін.) утворює осади. 

2. Реакція з ферум (III) хлоридом. На предметне скло наносять розчин 
досліджуваної речовини і випарюють досуха. До сухого залишку добавляють 
краплю 1 %-го розчину ферум (ІІІ) хлориду. При наявності амідопірину 
виникає фіолетове забарвлення, яке зникає при надлишку реактиву. 

3. Реакція з арґентум нітратом. У пробірку вносять 2-4 краплі водного 
розчину досліджуваної речовини, добавляють 3-5 крапель 1%-го розчину 
арґентум нітрату і нагрівають на водяному нагрівнику протягом 3-5 хв. Поява 
фіолетового забарвлення свідчить про наявність амідопірину в розчині. При 
великих кількостях амідопірину може випадати чорний осад металічного 
срібла. 

4. Реакція з нітритною кислотою. На предметне скло наносять кілька 
крапель розчину досліджуваної речовини і випарюють досуха. До сухого 
залишку додають 1 краплю води, 1 краплю 10%-го розчину сульфатної кислоти 
і кілька крапель насиченого розчину натрій нітриту. При наявності амідопірину 
з'являється фіолетове забарвлення, яке зникає від надлишку реактиву [8]. 

Виявлення амідопірину і антипірину при їх одночасній наявності. 
З цією метою застосовують описану вище реакцію з нітритною кислотою. 

Спочатку з'являється фіолетове забарвлення, яке дає амідопірин. Потім під 
впливом надлишку реактиву це забарвлення зникає, а з'являється зелене 
(нітрозоантипірин). 

1. Реакція з сульфатною і хромотроповою кислотами. При добавлянні до 
амідопірину концентрованої сульфатної, а потім хромотропової кислоти 
з'являється фіолетове забарвлення. Під час цієї реакції в результаті взаємодії 
концентрованої сульфатної кислоти з амідопірином виділяється формальдегід, 
який з хромотроповою кислотою дає фіолетове забарвлення. 

2. Виявлення амідопірину за УФ- і ІЧ-спектрами. УФ-спектр амідопірину 
в 0,1 н розчині сульфатної кислоти має максимум поглинання при довжині 
хвилі, яка дорівнює 256 нм, і мінімум – при 228 нм. В ІЧ-ділянці-спектра 
амідопірин (диск з калій бромідом) має основні піки при 1660, 1315 і 1126 см-1. 

3. Виявлення амідопірину методом хроматографії. Для виявлення 
амідопірину методом хроматографії використовують методику, що 
застосовується для виявлення ноксирону. Пластинку обприскують реактивом 
Драгендорфа. Плями амідопірину на хроматограмі мають буре забарвлення [5]. 

 
 
 



20. Фенацетин 
Фенацетин (ацетофенетидин,  ацетилфенетидин, фенедин) є 1-етокси-4-

ацетамінобензеном.  

NHC2H5O CO CH3

                           (5.29) 
Це білий кристалічний порошок без запаху, ледь гіркуватий на смак. 

Розчиняється в хлороформі (1 : 15), етиловому спирті (1 : 20), слабко 
розчиняється в діетиловому етері, важко – у воді (1 : 1700). 

Фенацетин екстрагується органічними розчинниками як з кислих, так і з 
лужних розчинів [3]. 

Застосування. Дія на організм. Фенацетин виявляє жарознижувальну, 
протизапальну і болезаспокійливу дію. Його застосовують при головних болях, 
невралгіях. Фенацетин прописують у поєднанні з іншими фармацевтичними 
препаратами. Він входить до складу ряду таблеток («анальфен», «асфен», 
«пірафен», «фенальгін», «седальгін» тощо). Як правило, фенацетин не 
спричинює виражених змін у внутрішніх органах. Однак описані випадки 
«фенацетинового» нефриту. Іноді при прийманні великих доз фенацетину 
спостерігаються алергічні реакції, анемія [8]. 

Метаболізм. Фенацетин метаболізується дезалкілуванням і 
гідроксилуванням. При дезалкілуванні утворюються метаболіти: парацетамол, 
n-фенетидин, n-амінофенол та ін. Парацетамол також метаболізується з 
утворенням n-амінофенолу. При гідроксилуванні фенацетину утворюється 
метаболіт 2-гідроксифенацетин. Частина метаболітів фенацетину виділяється з 
організму з сечею в незміненому вигляді, частина – у вигляді глюкуронідів або 
кон'югатів з сульфатами [10]. 

Виявлення фенацетину. 
1. Виявлення фенацетину за продуктами його гідролізу. Більшість реакцій 

виявлення фенацетину, виділеного з біологічного матеріалу, зводиться до 
виявлення n-амінофенолу. (Для виконання реакцій на n-амінофенол 
використовують хлороформову витяжку, яку одержують збовтуванням кислої 
водяної витяжки з біологічного матеріалу з хлороформом.) З цією метою 0,5 мл 
хлороформової витяжки вносять у маленьку пробірку, яку нагрівають на 
водяному нагрівнику (50-55оС) до повного випаровування хлороформу. Сухий 
залишок розчиняють в 1-2 мл концентрованої хлоридної кислоти і нагрівають 
пробірку на полум'ї пальника доти, доки об'єм рідини не зменшиться приблизно 
наполовину. Вміст пробірки охолоджують і добавляють такий самий об'єм 
води. 

Одержаний гідролізат ділять на три частини, в яких виявляють наявність 
n-амінофенолу за допомогою реакцій утворення індофенолового барвника, 
амонійної солі індофенолового барвника та реакції утворення  азобарвника. 

2. Реакція утворення індофенолового барвника. При добавлянні ангідриду 
хромової кислоти до одержаного гідролізату виникає вишнево-червоне 
забарвлення. 

Виконання реакції. До гідролізату добавляють краплю 2%-го розчину 
ангідриду хромової кислоти або краплю 5%-го розчину калій дихромату. Поява 



фіолетового забарвлення, яке переходить у вишнево-червоне, свідчить про 
наявність n-амінофенолу в пробі. 

3. Реакція утворення амонійної солі індофенолового барвника. При 
добавлянні розчину фенолу, хлорного вапна і амоніаку до гідролізату 
з'являється синє забарвлення. 

4. Реакція утворення азобарвника. При добавлянні натрій нітриту, 
кислоти, а потім α-нафтолу до гідролізату утворюється азобарвник. 

5. Реакція утворення етилацетату. При нагріванні фенацетину з 
сульфатною кислотою утворюється оцтова кислота. При добавлянні до цього 
розчину етилового спирту утворюється етилацетат, який має характерний 
запах. 

Ця реакція малочутлива. її можна застосовувати при дослідженні 
фенацетину в порошках. 

6. Реакція утворення 3-нітрофенацетину. При нагріванні фенацетину з 
нітритною кислотою утворюється 3-нітрофенацетин, який має жовте 
забарвлення. 

При наявності фенацетину у витяжці з'являється жовте забарвлення або 
випадає осад такого самого кольору. При наявності великої кількості 
фенацетину виникає оранжево-червоне забарвлення. 

За допомогою цієї реакції можна відрізнити фенацетин від антипірину і 
антифібрину. 

7. Виявлення фенацетину за УФ- і ІЧ-спектрами. Розчин фенацетину в 
етиловому спирті має максимум поглинання при 250 нм. В ІЧ-ділянці спектра 
фенацетин (диск з калій бромідом) має основні піки при 1243, 1655, 1513 і 1555 
см-1 [5]. 
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