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ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ СТУДЕНТІВ В УЧБОВИХ 

ЛАБОРАТОРІЯХ 

 

1. При роботі у лабораторії виконуйте тільки ту роботу, яку вам доручено. 

Категорично забороняється робити інші роботи.  

2. Під час виконання роботи не ходіть без діла по лабораторії, цим Ви 

відволікаєте увагу товаришів і залишаєте без нагляду свою роботу.  

3. На робочому місці не повинно бути непотрібних для роботи речей 

(сумок, портфелів і т.п.).  

4. Не заходьте у лабораторію, де не працює ваша група.  

5. При використанні речовин для досліду звертайте увагу на етикетку, в 

разі сумніву звертайтесь до викладача або лаборанта. 

6. Перед тим як приступити до роботи, уважно ознайомтесь із завданням 

та правилами техніки безпеки, обладнанням, матеріалами.  

7. Хімічні реакції необхідно виконувати в такій кількості та концентрації, в 

такому посуді і приладах, в тих умовах, що вказані у методичній 

літературі. 

8. Нагрівати рідину в пробірці треба поступово, спрямовуючи отвір 

пробірки в напрямку від себе і свого товариша тому, що внаслідок 

перегріву може відбутися викид рідини.  

9. Не нахилятися над пробіркою, в якій кипить рідина.  

10. Нюхати речовини у лабораторії треба спрямовуючи до себе пари рухом 

руки.  

11. Ніяких речовин у лабораторії не пробувати на смак, а також не пити з 

хімічного посуду.  

12. Досліди з леткими речовинами проводити у витяжній шафі.  

13. Роботи з бензолом, ефіром та спиртом треба проводити на відстані від 

полум’я, у витяжній шафі. 

14. Розчиняти сірчану кислоту у воді треба шляхом додавання кислоти до 

води по краплинах, весь час перемішуючи розчин. Майте на увазі, що 

при розчиненні сірчаної кислоти відбувається розігрів розчину.  

15. Виливати у раковину кислоти та лужні розчини треба після їх 

нейтралізації лугом чи кислотою відповідно  

16. Розлиті кислоти та лужні розчини треба засипати піском або 

нейтралізувати і тільки після цього проводити прибирання.  

17. Відразу ж повідомляйте викладача або лаборанта про помічені недоліки 

і порушення правил безпеки. 
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18. По закінченню роботи треба привести в порядок своє робоче місце, 

вимити посуд. Після приведення робочого місця в належний порядок 

треба заявити лаборанту або викладачу про закінчення роботи, 

підписати зошит і тільки після цього залишити лабораторію.  

 

СУВОРО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 

 

1. Вмикати силові та освітлювальні рубильники без дозволу.  

2. Проводити роботи з хімічними речовинами у лабораторіях без загальної 

приточно-витяжної вентиляції.  

3. Тримати у приміщенні особистий одяг та інші речі. 

4. Їсти у приміщенні.  

5. Залишати без догляду запалені горілки та нагрівальні прилади.  

6. Проводити роботу без наявності спецодягу (халатів).  

7. При роботі зі ртуттю наливати її в прилад без дозволу керівника, брати 

ртуть руками.  

8. Набирати рідини піпеткою ротом.  

9. Працювати з незаземленим обладнанням.  

10. Залишатися працювати в лабораторії одному. Обов'язкова присутність 

другої особи для надання допомоги. 

НЕАКУРАТНІСТЬ, НЕУВАЖНІСТЬ, НЕДОСТАТНЄ ЗНАННЯ РОБОТИ ПРИЛАДІВ ТА 

ВЛАСТИВОСТЕЙ РЕЧОВИН, ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ МОЖЕ ПРИВЕСТИ ДО 

НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ !!! 

 

РЕЧОВИНИ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬ ОБЕРЕЖНОГО ПОВОДЖЕННЯ: 
 

1. АЗОТНА КИСЛОТА. Концентрована кислота викликає опіки шкіри. Пари 

азотної кислоти здійснюють подразнюючу дію на дихальні шляхи та очі. Азотна 

кислота може вибухати при взаємодії зі скипидаром та спиртом. Також з 

солями пікринової кислоти, карбідами та порошками металів.  

2. АЦЕТОН. Летка речовина. Зберігати у склянках з притертою пробкою. При 

пожежі краще використовувати воду у розпиленому стані.  

3. ЛУГИ. При попаданні на шкіру та слизові оболонки викликають сильні опіки. 

Їх треба зберігати у сухому місці, ізольовано від води та обігріву.  
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4. КАЛІЙ МАРГАНЦЕВОКИСЛИЙ. Вибухає при обробці концентрованою 

сірчаною кислотою, спиртом, ефіром та горючими речовинами.  

5. КАЛІЙ ТА НАТРІЙ АЗОТНОКИСЛИЙ. Можуть викликати подразнення шкіри. 

Легко запалюються. Зберігати треба у сухому місці, у скляному посуді.  

6. СІРЧАНА КИСЛОТА. При попаданні на шкіру викликає тяжкі опіки. Пари 

сірчаної кислоти можуть викликати подразнення слизових оболонок. Гасити 

треба піском або золою, застосовувати воду не можна. 

7. СОЛЯНА КИСЛОТА. Викликає опіки шкіри. Пари викликають сильні опіки 

слизових оболонок. При пожежі застосовують воду, або речовини-

нейтралізатори (сода).  

8. ОЦТОВА КИСЛОТА. Може викликати тяжкі опіки шкіри. Їх пари викликають 

подразнення слизових оболонок. При взаємодії з азотною кислотою та 

пероксидом натрію може виникнути спалах. Гасити водою. 

 

ПЕРША ДОПОМОГА ЗА НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ: 

 

1. При опіках кислотами та лужними розчинами слід промивати пошкоджене 

місце сильним струмом води. Потім нейтралізувати кислоту — 1% розчином 

бікарбонату натрію, а луг — 1% розчином оцтової кислоти. 

При хімічних опіках очей їх слід промивати водою, потім 1% розчином 

бікарбонату натрію (при опіках кислотами), чи 2% розчином борної кислоти 

(при опіках лугами). 

2. При отруєннях отруйними газами людину слід негайно вивести на свіже 

повітря. При послабленому диханні проводять штучне дихання. Потерпілому 

слід дати велику кількість молока та забезпечити спокій. 

3. Після надання першої допомоги викликати швидку медичну допомогу в разі 

необхідності. 
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Список використаних скорочень 

 

ДМА - 2,5-диметоксиамфетамін, 

ДОЕТ - 2,5-диметокси-4-етиламфетамін, 

ДОБ - 2,5-диметокси-4-бромоамфетамін, 

ДОМ - 2,5-диметокси-4-метиламфетамін, 

 МДА - 3,4-метилендиоксиамфетамін, 

 МДЕА - 3,4-метилендиокси-N-етиламфетамін,  

МДМА - 3,4-метилендиокси-N-метиламфетамін, 

ММДА - 5-метокси-3,4-метилендиоксиметамфетамін. 
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ВСТУП 

 

Численні наукові дослідження у галузі нейробіології та медицини 

присвячені з’ясуванню механізмів дії сполук, що викликають звикання, на 

нервову систему і, відповідно, на поведінку. Сучасні технології дозволяють 

вивчати і порівнювати ефекти, що виникають у здоровому мозку і мозку людей 

і тварин із залежністю від певного нейротропного препарату.  

Згідно даних популяційних досліджень у світі невпинно зростає вживання 

і зловживання психофармакологічними препаратами, яке призводить до 

виникнення залежності від них. Для ефективного лікування наркотичної 

залежності насамперед необхідна вчасна діагностика. Це обумовлює 

необхідність проведення тестів по визначенню нейротропних препаратів в 

організмі.  

Визначення нейротропних речовин (drug test) – це аналіз біологічних 

зразків (сечі, волосся, крові, повітря, що видихається, поту, слини)  з метою 

встановлення присутності специфічних патентованих препаратів та їх 

метаболітів. Існують численні різновиди цього методу, наприклад, визначення 

стероїдів, що підвищують силу та фізичні можливості (performance enhancing 

steroids) у спортсменів; скринінг препаратів, що заборонені законом (канабісу, 

кокаїну чи героїну), який проводять при прийомі на роботу; тести на 

присутність алкоголю в крові, які проводить поліція. За допомогою тестів на 

сп’яніння аналізують повітря, що видихається, використовуючи                     

алкогольно-респіраторні трубки. Інші перераховані тести проводять у сечі, 

визначаючи десять сполук: амфетаміни (включаючи метамфетамін), 

барбітурати, бензодіазепіни, бупренорфіни (Buprenorphine), канабіноїди, 

кокаїн, метадон, метаквалон (Methaqualone), опіоїди (кодеїн, морфін, героїн, 

оксикодон – Oxycodone, гідрокодон – Hydrocodone), феніциклідин, 

пропоксифен (Propoxyphene), синтетичні канабіноїди, трициклічні 

антидепресанти.  

Метою даного практикуму є ознайомлення з сучасними методами 

визначення нейротропних сполук в організмі: їх теоретичними засадами і 

стратегіями практичного виконання. У практикумі наведено якісні реакції, які 

дозволяють визначити присутність широкого спектру наркотичних речовин у 

різних біологічних зразках. Серед них: реакція на опіум та його компоненти, на 

марихуану, кокаїн, стимулятори амфетамінового ряду (амфетамін, 

метамфетамін, 5-метокси-3,4-метилендиоксиметамфетамін), пемолін, 

барбітурати та бензодіазепіни, ЛСД, мескалін, псилоцибін, фенциклідин, 

фентаніл, метилфентаніл та метадон, петідин, меткатінон, ефедрин та 
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ерготамін. Для кожної реакції викладено принцип визначення, що дозволяє 

зрозуміти теоретичні засади даного методу.  

Практикум призначено для студентів та аспірантів біологічних, медичних 

та ветеринарних спеціальностей вищих навчальних закладів та наукових 

співробітників відповідних установ.  
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1. РЕАКЦІЇ НА ОПІУМ 

 

1.1. Реакція Маркуса 

 

Принцип методу. У присутності суміші формальдегіду у оцтовій кислоті з 

сульфатною, опіум дає пурпурне або фіолетове забарвлення. Цю реакцію 

широко використовують для визначення також і інших накротичних речовин, 

наприклад, стимуляторів амфетамінового ряду, мескаліну, псилоцибіну тощо. 

Реактиви. 37%-ий водний розчин формальдегіду, льодяна оцтова 

кислота, концентрована сульфатна кислота. 

Матеріали. Штативи з пробірками, крапельниці, піпетки з грушами або 

семплери. 

Хід роботи. У пробірку вносять 0,5 мл дослідної проби, потім додають       

3-5 крапель суміші, яка містить 0,3 мл 37%-го розчину формальдегіду, 

розведеного у 10 мл льодяної оцтової кислоти. Добре перемішують, потім 

вносять 5-10 крапель концентрованої сульфатної кислоти. 

 

1.2. Реакція опіуму з сульфатом заліза (ІІ) 

 

Принцип методу. У присутності сульфату заліза (ІІ), опіум дає коричневе 

або буре забарвлення розчину. 

Реактиви. 5%-ий водний розчин FeSO4. 

Матеріали. Штативи з пробірками, крапельниці, піпетки з грушами або 

семплери. 

Хід роботи. У пробірку вносять 0,5 мл дослідної проби, потім додають       

3-5 крапель водного розчину сульфату заліза, добре перемішують і чекають 1-

2 хвилини до розвитку забарвлення. 

  



10 
 

2. РЕАКЦІЇ НА МОРФІН, ГЕРОЇН ТА КОДЕЇН 

 

2.1. Реакція Маркуса 

 

Принцип методу. У присутності суміші формальдегіду у оцтовій кислоті з 

сульфатною, морфін, кодеїн та героїн дають фіолетове або червоно-буре 

забарвлення. 

Реактиви. 37%-ий водний розчин формальдегіду, льодяна оцтова 

кислота, концентрована сульфатна кислота. 

Матеріали. Штативи з пробірками, крапельниці, піпетки з грушами або 

семплери. 

Хід роботи. У пробірку вносять 0,5 мл дослідної проби, потім додають       

3 краплі суміші, яка містить 0,3 мл 37%-го розчину формальдегіду, 

розведеного у 10 мл льодяної оцтової кислоти. Добре перемішують, потім 

вносять 5-10 крапель концентрованої сульфатної кислоти. 

 

2.2. Реакція Мекке 

 

Принцип методу. У присутності селенистої кислоти у суміші з сульфатною 

кислотою, морфін, кодеїн та героїн дають синьо-зелене забарвлення розчину. 

Такою реакцією можна визначити і фенциклідин. 

Реактиви. Селениста кислота (H2SeO3), концентрована сульфатна 

кислота. 

Матеріали. Штативи з пробірками, крапельниці, піпетки з грушами або 

семплери. 

Хід роботи. У пробірку вносять 0,5 мл дослідної проби, потім додають       

5-10 крапель 1%-го розчину H2SeO3 у концентрованій сульфатній кислоті і 

добре перемішують. 
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2.3. Реакція з нітратною кислотою 

 

Принцип методу. У присутності концентрованої нітратної кислоти героїн 

дає жовтий колір розчину, що поступово змінюється на світло-зелений. 

Морфін за цих умов забарвлює розчин у помаранчевий колір, який швидко 

переходить у червоний, а пізніше і повільніше – жовтий. Кодеїн також дає 

спочатку помаранчевий колір, який повільно перетворюється на жовтий. 

Реактиви. Концентрована нітратна кислота. 

Матеріали. Штативи з пробірками, крапельниці, піпетки з грушами або 

семплери. 

Хід роботи. У пробірку вносять 0,5 мл дослідної проби, потім додають       

3-5 крапель концентрованої HNO3  і добре збовтують. 

 

2.4. Реакція на морфін із сульфатом заліза (ІІ) 

 

Принцип методу. У присутності сульфату заліза (ІІ), морфін дає червоне 

забарвлення розчину. 

Реактиви. 5%-ий водний розчин FeSO4. 

Матеріали. Штативи з пробірками, крапельниці, піпетки з грушами або 

семплери. 

Хід роботи. У пробірку вносять 0,5 мл дослідної проби, потім додають       

5-10 крапель водного розчину сульфату заліза, добре перемішують і чекають 

1-2 хвилини до розвитку забарвлення. 
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3. РЕАКЦІЇ НА МАРИХУАНУ 

 

3.1. Реакція з барвником «Фест Блю Бі» 

 

Принцип методу. У присутності барвника «Фест Блю Бі» («Fast Blue B 

Salt») і хлороформу, препарати марихуани дають пурпурно-червоне 

забарвлення нижнього шару дослідного розчину. Колір верхнього шару 

значення не має. 

Реактиви. Барвник «Фест Блю Бі», безводний сульфат натрію, гідроксид 

натрію, хлороформ. 

Матеріали. Штативи з пробірками, крапельниці, піпетки з грушами або 

семплери. 

Хід роботи. У пробірку вносять 0,5 мл дослідної проби і додають 0,5 мл 

2,5%-го розчину барвника «Фест Блю Бі» у насиченому розчині Na2SO4. Суміш 

добре перемішують, вносять 1 мл 10%-го розчину хлороформу, і постійно 

збовтують протягом однієї хвилини. Далі до проби додають 1 мл 0,1 н розчину 

NaOH і струшують ще дві хвилини. 

 

3.2. Реакція Дюкенне-Левіна 

 

Принцип методу. У присутності розчинів ваніліну, ацетальдегіду і 

хлороформу, препарати марихуани дають фіолетове забарвлення нижнього 

шару дослідного розчину. Колір верхнього шару значення не має. 

Реактиви.Ванілін, концентровані етанол, ацетальдегід, хлорна кислота 

та хлороформ. 

Матеріали. Штативи з пробірками, крапельниці, піпетки з грушами. 

Хід роботи. У пробірку вносять 1 мл дослідної проби і додають 2 мл 

суміші, яка містить рівні об’єми 2%-розчину ваніліну у 95%-му етанолі та                   

2,5%-го водного розчину ацетальдегіду. Пробірку збовтують протягом однієї 

хвилини. Далі до проби додають 2 мл концентрованої HCl, одразу струшують і 

залишають за кімнатної температури на 2-3 хвилини. Нарешті, у пробу вносять 

2 мл 10%-го розчину хлороформу і дуже обережно перемішують.   
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4. РЕАКЦІЇ НА КОКАЇН 

 

4.1. Реакція з тіоціанатом кобальту (II) 

 

Принцип методу. У присутності 16%-го водного розчину HCl та тіоціанату 

кобальта (ІІ), кокаїн та споріднені екгоніни дають блакитне забарвлення 

дослідного розчину. Подібну реакцію можуть давати також метаквалон та 

фенциклідин. 

Реактиви. 16%-ий водний розчин хлорної кислоти, 2,5%-ий водний 

розчин Co(SCN)2. 

Матеріали. Штативи з пробірками, крапельниці, піпетки з грушами або 

семплери. 

Хід роботи. У пробірку вносять 1  мл дослідної проби і додають 5-10 

крапель 16%-го водного розчину HCl, одразу струшують упродовж 10 секунд. 

Далі до проби додають 5-10 крапель 2,5%-ий водного розчину Co(SCN)2 і теж 

збовтують 10 секунд. 

 

4.2. Реакція Скотта 

 

Принцип методу. Цей метод має у своїй основі модифіковану для 

більшої точності визначення реакцією з тіоціанатом кобальту (ІІ), що 

передбачає додавання гліцерину та хлороформу. Кокаїн та споріднені 

екгоніни у ході реакції дають блакитне забарвлення дослідного розчину, яке 

після додавання хлорної кислоти стає рожевим, а за умови внесення 

хлороформу нижній шар суміші знову стає блакитним. 

Реактиви. 2%-ий розчин Co(SCN)2 у 10%-му водному розчині оцтової 

кислоти, гліцерин, концентровані хлорна кислота та хлороформ. 

Матеріали. Штативи з пробірками, крапельниці, піпетки з грушами або 

семплери. 

Хід роботи. У пробірку вносять 1  мл дослідної проби і додають 5-10 

крапель суміші, яка містить рівні об’єми 2%-го розчину Co(SCN)2 у 10%-му 

водному розчині оцтової кислоти, та гліцерину. У випадку розвитку блакитного 

забарвлення у пробу вносять 3-5 крапель концентрованої HCl. Після 
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отримання рожевого забарвлення додають 5-7 крапель концентрованого 

хлороформу, знову струшують і чекають на розвиток забарвлення нижнього 

шару. 

 

4.3. Метилбензоатна реакція 

 

Принцип методу. У присутності 5%-го розчину гідроксиду калію у 

абсолютному метанолі кокаїн та споріднені бензоїл-екгоніни утворюють 

метилбензоати, присутність яких можна визначити за характерним запахом. 

Вдихати рекомендується швидко і обережно, не ближче 15-20 см від вустя 

пробірки, направляючи випари до себе помахами долоні. 

Реактиви. 5%-ий розчин KOH у абсолютному метанолі, тестовий зразок 

метилбензоату. 

Матеріали. Штативи з пробірками, крапельниці, піпетки з грушами або 

семплери. 

Хід роботи. У пробірку вносять 0,5  мл дослідної проби, додають 0,5 мл 

5%-го розчину KOH у абсолютному метанолі, і зтрушують 10 секунд, а потім 

порівнюють запах суміші із тестовим зразком. 

 

4.4. Реакція Вагнера на гідрохлористий кокаїн 

 

Принцип методу. У присутності молекулярного йоду та йодистих сполук 

хлористий кокаїн та споріднені речовини випадають у вигляді коричневого 

або бурого осаду. Ця реакція є суворо специфічною по відношенню лише до 

гідрохлористих сполук кокаїну, «чиста» форма основи не преципітує. 

Реактиви. 1,3%-ий водний або спиртовий розчин молекулярного йоду, 

2%-ий водний розчин йодиду калію, дистильована вода. 

Матеріали. Штативи з пробірками, крапельниці, піпетки з грушами  

Хід роботи. У пробірку вносять 1  мл дослідної проби, додають 0,5 мл 

дистильованої води, струшують, далі обережно вносять 5-10 крапель суміші з 

рівних об’ємів 1,3%-го водного або спиртового розчину молекулярного йоду 

та 2%-го водного розчину йодиду калію, і чекають на утворення осаду.  



15 
 

5. РЕАКЦІЇ НА СТИМУЛЯТОРИ АМФЕТАМІНОВОГО РЯДУ 

 

5.1. Реакція Маркуса 

 

Принцип методу. У присутності суміші формальдегіду у оцтовій кислоті з 

сульфатною, розвиваються різні кольори суміші, в залежності від виду 

амфетамінової сполуки. Так, амфетамін або метамфетамін дають 

помаранчеве забарвлення, яке поступово переходить у буре або коричнево-

червоне. Забарвлення суміші у жовтий або жовтувато-бурий колір свідчить 

про присутність 2,5-диметокси-4-етиламфетаміну (ДОЕТ) або 2,5-диметокси-4-

метиламфетаміну (ДОМ). Поява жовто-зеленого кольору розчину з переходом 

у зелений говорить про наявність 2,5-диметоксиамфетаміну (ДМА) або 2,5-

диметокси-4-бромоамфетаміну (ДОБ). Нарешті, почорніння суміші вказує на 

присутність в ній 3,4-метилендиоксиамфетаміну (МДА, тенамфетамін) або 

його N-гідроксильованої форми, а також                                                  3,4-

метилендиокси-N-етиламфетаміну (МДЕА, «Єва») та 3,4-метилендиокси-N-

метиламфетаміну (МДМА, «Екстазі»). 

Реактиви. 37%-ий водний розчин формальдегіду, льодяна оцтова 

кислота, концентрована сульфатна кислота. 

Матеріали. Штативи з пробірками, крапельниці, піпетки з грушами або 

семплери. 

Хід роботи. У пробірку вносять 0,5 мл дослідної проби, потім додають       

3 краплі суміші, яка містить 0,3 мл 37%-го розчину формальдегіду, 

розведеного у 10 мл льодяної оцтової кислоти. Добре перемішують, потім 

вносять 5-10 крапель концентрованої сульфатної кислоти. 

 

5.2. Реакція з сульфатною кислотою 

 

Принцип методу. У присутності концентрованої сульфатної кислоти 

амфетамін або метамфетамін не призводять до забарвлення розчину. У 

випадку інших похідних амфетаміну колір з’являється, тому ця реакція є 

диференційною  для визначення саме амфетаміну та метамфетаміну. 

Реактиви. Концентрована H2SO4. 
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Матеріали. Штативи з пробірками, крапельниці, піпетки з грушами або 

семплери. 

Хід роботи. У пробірку вносять 0,5 мл дослідної проби, потім додають       

3-5 крапель концентрованої H2SO4  і добре збовтують. 

 

5.3. Реакція Саймона на метамфетамін 

 

Принцип методу. У присутності суміші нітропрусиду натрію, 

ацетальдегіду та карбонату натрію розчин метамфетаміну забарвлюється у 

блакитний або темно-блакитний кольори. Похідні амфетаміну (МДА, МДЕА) у 

деяких випадках також можуть давати цю реакцію. 

Реактиви. 1%-ий розчин нітропрусиду натрію у суміші води та 

ацетальдегіду (розчинити 900 мг сухого нітропрусиду у 90 мл дистильованої 

води, потім додати 10 мл концентрованого ацетальдегіду), 2%-ий водний 

розчин карбонату натрію. 

Матеріали. Штативи з пробірками, крапельниці, піпетки з грушами або 

семплери. 

Хід роботи. У пробірку вносять 0,5 мл дослідної проби, потім додають       

3-5 крапель 1%-го розчину Na2[Fe(CN)5NO] у суміші води та ацетальдегіду у 

співвідношенні 9:1, і одразу ж вносять 5-10 крапель 2%-го водного розчину 

Na2CO3. 

 

5.4. Модифікована реакція Саймона з ацетоном 

 

Принцип методу. У присутності суміші нітропрусиду натрію у ацетоні, та 

карбонату натрію розчин амфетаміну забарвлюється у пурпурний колір. 

Похідні амфетаміну (ДОБ, ДМА, ДОЕТ, МДА) у деяких випадках також можуть 

давати цю реакцію. 

Реактиви. 1%-ий розчин нітропрусиду натрію у 5%-му водному розчині 

ацетону, 2%-ий водний розчин карбонату натрію. 

Матеріали. Штативи з пробірками, крапельниці, піпетки з грушами або 

семплери. 
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Хід роботи. У пробірку вносять 0,5 мл дослідної проби, потім додають       

3-5 крапель 1%-го розчину Na2[Fe(CN)5NO] у 5%-му водному розчині ацетону, і 

одразу ж вносять ту ж кількість 2%-го водного розчину Na2CO3. 

 

5.5. Реакція з галловою кислотою 

 

Принцип методу. У присутності розчину галлової кислоти у сульфатній, 

МДА та його N-гідроксильована форма, МДМА, МДЕА та 5-метокси-3,4-

метилендиоксиметамфетамін (ММДА)  забарвлюють пробу у темно-зелений 

колір. 

Реактиви. 0,5%-ий розчин галлової кислоти у концентрованій сульфатній 

кислоті. 

Матеріали. Штативи з пробірками, крапельниці, піпетки з грушами або 

семплери. 

Хід роботи. У пробірку вносять 0,5 мл дослідної проби, потім додають       

3-5 крапель 1%-го розчину Na2[Fe(CN)5NO] у 5%-му водному розчині ацетону, і 

одразу ж вносять ту ж кількість 2%-го водного розчину Na2CO3. 
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6. РЕАКЦІЇ НА ПЕМОЛІН 

 

6.1. Реакція Цимермана 

 

Принцип методу. У присутності 1%-го розчину 1,3-динітробензолу у 

метанолі у суміші з 15%-им розчином КОН дослідна проба з пемоліном 

набуває насиченого червоного кольору. Цей же тест можна використати для 

якісного визначення бензодіазепінів 

Реактиви. 1%-ий розчин 1,3-динітробензолу в метанолі, 15%-ий водний 

розчин гідроксиду калію. 

Матеріали. Штативи з пробірками, крапельниці, піпетки з грушами або 

семплери. 

Хід роботи. У пробірку вносять 0,5  мл дослідної проби, потім додають    

3-5 крапель 1%-го розчину 1,3-динітробензолу в метанолі і таку ж кількість 

15%-го водного розчину гідроксиду калію. 

 

6.2. Реакції з динітробензолами 

 

Принцип методу. У цю групу входять три варіанти реакції пемоліну  з 

сумішами динітробензольних сполук і гідроксиду літію у поліетиленгліколі. Ці 

реакції дають різний колір проби у випадку позитивного результату: А) 

пурпурний, Б) насичений червоний, В) насичений жовтий. Серед інших 

наркотиків схожі кольори у цих реакціях дають лише феназолон та тозалінон. 

Останній можна відрізнити як від пемоліну, так і феназолону проведенням 

реакції В, оскільки тозалінон у цьому випадку дає більш насичений пурпурно-

червоний колір розчину. Поліетиленгліколь використовується як розчинник 

через вищу точку кипіння, що полегшує проведення реакції у жаркому кліматі. 

Реактиви. 10%-ий водний розчин Li(OH)3, 1%-ві розчини 1,2-, 1,3- та                 

1,4-динітробензолу у поліетиленгликолі. 

Матеріали. Штативи з пробірками, крапельниці, піпетки з грушами або 

семплери. 
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Хід роботи.  

А) Реакція з 1,2-динітробензолом. У пробірку вносять 0,5  мл                                   

1,2-динітробензолу, додають 0,5 мл дослідної проби, а потім – 3-5 крапель 

10%-го гідроксиду літію. 

Б) Реакція з 1,3-динітробензолом. У пробірку вносять 0,5  мл                                  

1,3-динітробензолу, додають 0,5 мл дослідної проби, а потім – 3-5 крапель 

10%-го гідроксиду літію. 

В) Реакція з 1,4-динітробензолом. У пробірку вносять 0,5  мл                                  

1,4-динітробензолу, додають 0,5 мл дослідної проби, а потім – 3-5 крапель 

10%-го гідроксиду літію. 
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7. РЕАКЦІЇ НА БАРБІТУРАТИ ТА БЕНЗОДІАЗЕПІНИ 

 

7.1. Реакція Ділля-Копаного на похідні барбітурової кислоти 

 

Принцип методу. У присутності 0,1%-го розчину тетрагідрату ацетату 

кобальту (ІІ) у абсолютному метанолі та розчину ізопропіламіну у цьому ж 

розчиннику, а також льодяної оцтової кислоти барбітурати забарвлюють 

дослідну пробу у яскраво-червоний колір. 

Реактиви. 0,1%-ий розчин ацетату кобальту (ІІ) у формі тетрагідрату у 

абсолютному етанолі та у суміші з 0,2 мл льодяної оцтової кислоти на 100 мл 

розчину, 7%-ий розчин ізопропіламіну у абсолютному етанолі. 

Матеріали. Штативи з пробірками, крапельниці, піпетки з грушами або 

семплери. 

Хід роботи. У пробірку вносять 0,5  мл дослідної проби, потім додають    

5-10 крапель 0,1%-го розчину тетрагідрату ацетату кобальту (ІІ) у абсолютному 

етанолі разом з 0,2 мл льодяної оцтової кислоти на 100 мл розчину, і одразу – 

таку ж кількість 7%-го розчину ізопропіламіну у тому ж розчиннику. 

 

7.2. Реакція Цимермана на бензодіазепіни 

 

Принцип методу. У присутності 1%-го розчину 1,3-динітробензолу у 

метанолі у суміші з 15%-им розчином КОН діазепам та деякі інші сполуки 

бензодіазепінового ряду дають яскраво-червоний або рожевий колір 

дослідного росту. Лоразепам, оксазепам, оксазолам, клоразепат, 

хлордіазепоксид та мідазолам не дають позитивної реакції у цьому випадку. 

Цей же тест використовується для якісного визначення пемоліну. 

Реактиви. 1%-ий розчин 1,3-динітробензолу в метанолі, 15%-ий водний 

розчин гідроксиду калію. 

Матеріали. Штативи з пробірками, крапельниці, піпетки з грушами або 

семплери. 

Хід роботи. У пробірку вносять 0,5  мл дослідної проби, потім додають    

3-5 крапель 1%-го розчину 1,3-динітробензолу в метанолі і таку ж кількість 

15%-го водного розчину гідроксиду калію. 
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7.3. Реакція з хлорною кислотою 

 

Принцип методу. У присутності 2 н. водного розчину хлорної кислоти 

діазепам та деякі інші бензодіазепіни забарвлюють дослідну пробу у жовтий 

колір. 

Реактиви. 2 н. водний розчин HCl. 

Матеріали. Штативи з пробірками, крапельниці, піпетки з грушами або 

семплери. 

Хід роботи. У пробірку вносять 0,5 мл дослідної проби, потім додають       

3-5 крапель 2 н. водного розчину HCl. 

 

7.4. Реакція за Віталі-Моріном 

 

Принцип методу. У присутності концентрованої нітратної кислоти, 

ацетону та 0,1 н. розчину КОН у етанолі, діазепам та деякі споріднені 

бензодіазепінові сполуки призводять до забарвлення проби у помаранчево-

жовтий колір. 

Реактиви. Концентровані нітратна кислота та ацетон, 0,1 н. розчин КОН у 

етанолі. 

Матеріали. Фарфорова чашка для випаровування, крапельниці, піпетки 

з грушами або семплери.  

Хід роботи. У фарфорову чашку поміщають невелику кількість дослідної 

проби, додають 0,5 мл концентрованої HNO3 та випаровують на водяній бані. 

До отриманого сухого залишку додають 5 мл концентрованого ацетону та 1 мл 

0,1 н. етанольного розчину гідроксиду калію 
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8. РЕАКЦІЇ НА МЕТАКВАЛОН ТА ЛСД 

 

8.1. Реакція з тіоціанатом кобальту (II) на метаквалон 

 

Принцип методу. У присутності 16%-го водного розчину HCl та тіоціанату 

кобальту (ІІ), метаквалон дає блакитне забарвлення розчину. Подібну реакцію 

можуть давати також кокаїн та фенциклідин. 

Реактиви. 16%-ий водний розчин хлорної кислоти, 2,5%-ий водний 

розчин Co(SCN)2. 

Матеріали. Штативи з пробірками, крапельниці, піпетки з грушами або 

семплери. 

Хід роботи. У пробірку вносять 1  мл дослідної проби і додають 5-10 

крапель 16%-го водного розчину HCl, одразу струшують упродовж 10 секунд. 

Далі до проби додають 5-10 крапель 2,5%-ий водного розчину Co(SCN)2 і теж 

збовтують 10 секунд. 

 

8.2. Реакція Ерліха на визначення ЛСД 

 

Принцип методу. У присутності суміші з рівних об’ємів 10%-го 

метанольного розчину 4-диметиламінбензальдегіду та концентрованої 

ортофосфорної кислоти, диетиламід (ЛСД) та інші похідні лізергіновної 

кислоти дають фіолетове забарвлення дослідної проби. Реакцію можна 

використати для визначення також і псилоцибіну та ерготаміну. 

Реактиви. 10%-ий розчин 4-диметиламінбензальдегіду у метанолі, 

концентрована Н3PO4. 

Матеріали. Штативи з пробірками, крапельниці, піпетки з грушами або 

семплери. 

Хід роботи. У пробірку вносять 1  мл дослідної проби і додають 3-6 

крапель суміші з рівних об’ємів 10%-го метанольного розчину                                                   

4-диметиламінбензальдегіду та концентрованої Н3PO4 (змішувати об’єми 

дуже обережно!).  
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9. РЕАКЦІЇ НА МЕСКАЛІН 

 

9.1. Реакція Маркуса 

 

Принцип методу. У присутності суміші формальдегіду у оцтовій кислоті з 

сульфатною, мескалін дає помаранчеве забарвлення. 

Реактиви. 37%-ий водний розчин формальдегіду, льодяна оцтова 

кислота, концентрована сульфатна кислота. 

Матеріали. Штативи з пробірками, крапельниці, піпетки з грушами або 

семплери. 

Хід роботи. У пробірку вносять 0,5 мл дослідної проби, потім додають       

3-5 крапель суміші, яка містить 0,3 мл 37%-го розчину формальдегіду, 

розведеного у 10 мл льодяної оцтової кислоти. Добре перемішують, потім 

вносять 5-10 крапель концентрованої сульфатної кислоти. 

 

9.2. Реакція Лібермана 

 

Принцип методу. У присутності 10%-го розчину нітриту натрію у 

концентрованій сульфатній кислоті мескалін дає почорніння дослідної суміші. 

Дану реакцію використовують також і для якісного визначення петідину. 

Реактиви. 10%-ий розчин NaNO2 у концентрованій H2SO4. 

Матеріали. Штативи з пробірками, крапельниці, піпетки з грушами або 

семплери. 

Хід роботи. У пробірку вносять 1  мл дослідної проби, потім додають                          

3-5 крапель 10%-го розчину NaNO2 у концентрованій H2SO4 і добре 

перемішують. 
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10. РЕАКЦІЇ НА ПСИЛОЦИБІН 

10.1. Реакція Маркуса 

 

Принцип методу. У присутності суміші формальдегіду у оцтовій кислоті з 

сульфатною, псилоцибін дає помаранчеве забарвлення. Цю реакцію широко 

використовують для визначення також і інших накротичних речовин, 

наприклад, стимуляторів амфетамінового ряду, фентанілу, мескаліну, тощо. 

Реактиви. 37%-ий водний розчин формальдегіду, льодяна оцтова 

кислота, концентрована сульфатна кислота. 

Матеріали. Штативи з пробірками, крапельниці, піпетки з грушами або 

семплери. 

Хід роботи. У пробірку вносять 0,5 мл дослідної проби, потім додають       

3-5 крапель суміші, яка містить 0,3 мл 37%-го розчину формальдегіду, 

розведеного у 10 мл льодяної оцтової кислоти. Добре перемішують, потім 

вносять 5-10 крапель концентрованої сульфатної кислоти. 

 

10.2. Реакція Ерліха 

 

Принцип методу. У присутності суміші з рівних об’ємів 10%-го 

метанольного розчину 4-диметиламінбензальдегіду та концентрованої 

ортофосфорної кислоти, псилоцибін дає фіолетове забарвлення дослідної 

проби. Таку реакцію може дати і диетиламід лізергінової кислоти (ЛСД), а 

також ерготамін. 

Реактиви. 10%-ий розчин 4-диметиламінбензальдегіду у метанолі, 

концентрована Н3PO4. 

Матеріали. Штативи з пробірками, крапельниці, піпетки з грушами або 

семплери. 

Хід роботи. У пробірку вносять 1  мл дослідної проби і додають 3-6 

крапель суміші з рівних об’ємів 10%-го метанольного розчину                                                   

4-диметиламінбензальдегіду та концентрованої Н3PO4 (змішувати об’єми 

дуже обережно!).  
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11. РЕАКЦІЇ НА ФЕНЦИКЛІДИН 

11.1. Реакція з тіоціанатом кобальту (II) на фенциклідин 

 

Принцип методу. У присутності 16%-го водного розчину HCl та тіоціанату 

кобальту (ІІ), фенциклідин дає блакитне забарвлення розчину. Подібну 

реакцію можуть давати також кокаїн та метаквалон. 

Реактиви. 16%-ий водний розчин хлорної кислоти, 2,5%-ий водний 

розчин Co(SCN)2. 

Матеріали. Штативи з пробірками, крапельниці, піпетки з грушами або 

семплери. 

Хід роботи. У пробірку вносять 1  мл дослідної проби і додають 5-10 

крапель 16%-го водного розчину HCl, одразу струшують упродовж 10 секунд. 

Далі до проби додають 5-10 крапель 2,5%-ий водного розчину Co(SCN)2 і теж 

збовтують 10 секунд. 

 

11.2. Реакція Мекке 

 

Принцип методу. У присутності селенистої кислоти у суміші з сульфатною 

кислотою фенциклідин дає рожевий колір розчину. Цю ж реакцію 

використовують для якісного визначення морфіну, кодеїну та героїну. 

Реактиви. Селениста кислота (H2SeO3), концентрована сульфатна 

кислота. 

Матеріали. Штативи з пробірками, крапельниці, піпетки з грушами або 

семплери. 

Хід роботи. У пробірку вносять 0,5 мл дослідної проби, потім додають       

5-10 крапель 1%-го розчину H2SeO3 у концентрованій сульфатній кислоті і 

добре перемішують. 
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12. РЕАКЦІЇ НА ФЕНТАНІЛ, МЕТИЛФЕНТАНІЛ ТА МЕТАДОН 

12.1. Реакція Маркуса 

 

Принцип методу. У присутності суміші формальдегіду у оцтовій кислоті з 

сульфатною, фентаніл та α-метилфентаніл дають помаранчеве забарвлення, а 

метадон забарвлює дослідний розчин у рожевий колір, який повільно 

утворюється і згодом змінюється на фіолетовий. Цю реакцію широко 

використовують для визначення також і інших накротичних речовин, 

наприклад, стимуляторів амфетамінового ряду, мескаліну, псилоцибіну, 

петідину, тощо. 

Реактиви. 37%-ий водний розчин формальдегіду, льодяна оцтова 

кислота, концентрована сульфатна кислота. 

Матеріали. Штативи з пробірками, крапельниці, піпетки з грушами або 

семплери. 

Хід роботи. У пробірку вносять 0,5 мл дослідної проби, потім додають       

3-5 крапель суміші, яка містить 0,3 мл 37%-го розчину формальдегіду, 

розведеного у 10 мл льодяної оцтової кислоти. Добре перемішують, потім 

вносять 5-10 крапель концентрованої сульфатної кислоти. 

 

12.2. Реакція комбінації кислот для визначення метадону 

 

Принцип методу. У присутності суміші концентрованих нітратної та 

сульфатної кислот метадон повільно забарвлює дослідний розчин у 

помаранчевий колір, який згодом переходить у червоний. 

Реактиви. Концентровані HNO3 та H2SO4, які використовують у 

співвідношенні 1:30, наприклад, 300 мкл нітратної змішують з 10 мл 

сульфатної. 

Матеріали. Штативи з пробірками, крапельниці, піпетки з грушами або 

семплери. 

Хід роботи. У пробірку вносять 1  мл дослідної проби, потім додають                         

0,5 мл суміші HNO3 та H2SO4 у співвідношенні об’ємів 1:30.  
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13. РЕАКЦІЇ НА ПЕТІДИН 

 

13.1. Реакція Маркуса 

 

Принцип методу. У присутності суміші формальдегіду у оцтовій кислоті з 

сульфатною, петідин дає помаранчеве забарвлення. Цю реакцію широко 

використовують для визначення також і інших накротичних речовин, 

наприклад, стимуляторів амфетамінового ряду, мескаліну, псилоцибіну, тощо. 

Реактиви. 37%-ий водний розчин формальдегіду, льодяна оцтова 

кислота, концентрована сульфатна кислота. 

Матеріали. Штативи з пробірками, крапельниці, піпетки з грушами або 

семплери. 

Хід роботи. У пробірку вносять 0,5 мл дослідної проби, потім додають       

3-5 крапель суміші, яка містить 0,3 мл 37%-го розчину формальдегіду, 

розведеного у 10 мл льодяної оцтової кислоти. Добре перемішують, потім 

вносять 5-10 крапель концентрованої сульфатної кислоти. 

 

13.2. Реакція Лібермана 

 

Принцип методу. У присутності 10%-го розчину нітриту натрію у 

концентрованій сульфатній кислоті петідин дає помаранчево-червоне 

забарвлення дослідної суміші. Дану реакцію використовують також і для 

визначення мескаліну. 

Реактиви. 10%-ий розчин NaNO2 у концентрованій H2SO4. 

Матеріали. Штативи з пробірками, крапельниці, піпетки з грушами або 

семплери. 

Хід роботи. У пробірку вносять 1  мл дослідної проби, потім додають                          

3-5 крапель 10%-го розчину NaNO2 у концентрованій H2SO4 і добре 

перемішують. 
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14. РЕАКЦІЇ НА МЕТКАТІНОН, ЕФЕДРИН ТА ЕРГОТАМІН 

 

14.1. Реакція Чен-Као на меткатінон, ефедрин та псевдоефедрин 

 

Принцип методу. У присутності 1%-го водного розчину оцтової кислоти, 

1%-го розчину сульфату міді (ІІ) та 2 н. водного розчину гідроксиду натрію 

меткатінон, ефедрин та псевдоефедрин дають фіолетовий колір дослідної 

суміші. 

Реактиви. 1%-ий розчин оцтової кислоти, 1%-ий водний розчин CuSO4,                

2 н. розчин NaOH. 

Матеріали. Штативи з пробірками, крапельниці, піпетки з грушами або 

семплери. 

Хід роботи. У пробірку вносять 1  мл дослідної проби, потім додають                          

5-10 крапель 1%-го розчину оцтової кислоти, і одразу – ту ж кількість 1%-го 

розчину CuSO4 та 2 н. розчину NaOH і добре перемішують. 

 

14.2. Реакція Ерліха на ерготамін 

 

Принцип методу. У присутності суміші з рівних об’ємів 10%-го 

метанольного розчину 4-диметиламінбензальдегіду та концентрованої 

ортофосфорної кислоти, ерготамін дає фіолетове забарвлення дослідної 

проби. Таку реакцію може дати і диетиламід лізергінової кислоти (ЛСД) та 

псилоцибін. 

Реактиви. 10%-ий розчин 4-диметиламінбензальдегіду у метанолі, 

концентрована Н3PO4. 

Матеріали. Штативи з пробірками, крапельниці, піпетки з грушами або 

семплери. 

Хід роботи. У пробірку вносять 1  мл дослідної проби і додають 3-6 

крапель суміші з рівних об’ємів 10%-го метанольного розчину                                                   

4-диметиламінбензальдегіду та концентрованої Н3PO4 (змішувати об’єми 

дуже обережно!). 
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