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РОМАШКОВА ОЛІЯ

Matricariae aetheroleum

MATRICARIA OIL

Синя ефірна олія, одержана зі свіжих або висушених 
кошиків або квітучих верхівок Matricaria recutita L. 
(Chamomilla recutita (L.) Rauschert) методом перегон-
ки з водяною парою. Існує 2 типи ромашкової олії, 
що характеризуються багатим вмістом бісабололу 
оксидів або (-)-α-бісабололу.

ВЛАСТИВОСТІ

Опис. Прозора в’язка рідина яскравого синього ко-
льору.

Має сильний специфічний запах.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

Перша ідентифікація: В.

Друга ідентифікація: А.

А. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. 20 мкл випробовуваної суб-
станції розчиняють в 1.0 мл толуолу Р.

Розчин порівняння. 2 мг гвайазулену Р, 5 мкл 
(-)-α-бісабололу Р і 10 мг борнілацетату Р розчиня-
ють у 5.0 мл толуолу Р.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікагелюP.

Рухома фаза: етилацетат Р – толуол Р (5:95).

Нанесення: 10 мкл, смугами.

Відстань, що має пройти рухома фаза: 10 см від лінії 
старту.

Висушування: на повітрі.

Виявлення А: переглядають у денному світлі.

Результати А: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння та випробову-
ваного розчину. 

Верхня частина пластинки

гвайазулен: синя зона

________

________

синя зона (хамазулен)

________

                                     ________

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

Виявлення В: обприскують анісового альдегіду роз-
чином Р і нагрівають при температурі від 100 °С до 

105 °С протягом 5–10 хв і відразу переглядають при 
денному світлі.

Результати В: нижче наведено послідовність зон 
на хроматограмах розчину порівняння та випробо-
вуваного розчину. Крім того, на хроматограмі ви-
пробовуваного розчину можуть виявлятися зони від 
жовтаво-коричневих до зеленувато-жовтих (нижня 
третина), фіолетові зони (нижня третина) та додат-
кові слабі зони.

Верхня частина пластинки

гвайазулен: червона або 
червоно-фіолетова зона

________

борнілацетат: жовтаво-
коричнева або сірувато-
зелена зона
________

(-)-α-бісаболол: 
червонувато-фіолетова 
або синювато-фіолетова 
зона

1 або 2 сині або синювато-
фіолетові зони

червона або червоно-
фіолетова зона
 (хамазулен)

________

коричнева зона (ен-іне-
дициклоефір

                                       ________
 
червонувато-фіолетова або 
синювато-фіолетова зона 
((-)-α-бісаболол)

коричнювата зона
Розчин порівняння Випробовуваний розчин

В. Переглядають хроматограми, одержані у випро-
буванні на хроматографічний профіль.

Результати: на хроматограмі випробовуваного 
розчину часи утримування піків, характерних для 
(-)-α-бісабололу та хамазулену, мають співпадати 
із часами утримування цих піків на хроматограмі 
розчину порівняння.

ВИПРОБУВАННЯ

Хроматографічний профіль. Газова хроматографія 
(2.2.28): метод внутрішньої нормалізації.

Випробовуваний розчин. 20 мкл випробовуваної ефір-
ної олії розчиняють у циклогексані Р і доводять об’єм 
розчину тим самим розчинником до 5.0 мл.

Розчин порівняння. 20 мкл (-)-α-бісабололу Р, 5 мг ха-
мазулену Р і 6 мг гвайазулену Р розчиняють у цикло-
гексані Р і доводять об’єм розчину тим самим роз-
чинником до 5.0 мл.

Колонка:
— матеріал: кварц;
— розмір: довжина від 30 м (товщина шару –1 мкм) до 

60 м (товщина шару – 0.2 мкм), діаметр від 0.25  мм  
до 0.53  мм, якщо колонка довша за 30  м, необхід-
но відрегулювати температурну програму;

— нерухома фаза: макрогол 20000 Р.

Газносій: гелій для хроматографії Р.

Лінійна швидкість газуносія: 1 – 2 мл/хв.

Поділ потоку: 1:100.
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1. β-фарнезен
2. бісабололу оксид В

3. бісаболон
4. (-)-α-бісаболол

5. хамазулен
6. бісабололу оксид А

Рисунок 1836.-1. Хроматограма ромашкової олії із багатим вмістом бісабололу оксидів

1. β-фарнезен
2. бісабололу оксид В

3. бісаболон
4. (-)-α-бісаболол

5. хамазулен
6. бісабололу оксид А

Рисунок 1836.-2. Хроматограма ромашкової олії із багатим вмістом (-)-α-бісабололу
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Температура:
Час 
(хв)

Температура 
(°С )

Колонка 0–40
40–50

70 → 230
230

Блок вводу проб 250
Детектор 250

Детектор: полуменевоіонізаційний.

Інжекція: 1 мкл.

Порядок виходу піків: має відповідати порядку зазна-
чення речовин у складі розчину порівняння. Відмі-
чають часи утримування цих речовин.

Відносне утримування до хамазулену (час утриму-
вання хамазулену – близько 34.4 хв): β-фарнезену  – 
близько 0.5; бісабололу оксиду В – близько 0.8; біса-
болону – близько 0.87; (-)-α-бісабололу – близько 
0.9; бісабололу оксиду А – близько 1.02.

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння:
— ступінь  розділення: не менше 1.5 між піками ха-

мазулену і гвайазулену.

Використовуючи часи утримування, визначені із 
хроматограми розчину порівняння, визначають 
положення (-)-α-бісабололу та хамазулену на хро-
матограмі випробовуваного розчину; визначають 
положення бісабололу оксидів (бісабололу оксиду В, 
бісаболону та бісабололу оксиду А), використову-
ючи Рис. 1836.-1 і Рис. 1836.-2 (не враховують пік 
циклогексану). На хроматограмі випробовуваного 
розчину не має виявлятися пік із часом утримування 
гвайазулену.

Визначають відсотковий вміст кожного із цих ком-
понентів.

Вміст компонентів, у відсотках, має знаходитися у 
таких межах:

Ромашкова олія
із багатим вмістом
бісабололу оксидів

(%)

Ромашкова олія
із багатим вмістом
(-)-α-бісабололу

(%)

Бісабололу 
оксиди

29–81

(-)-α-Бісаболол 10–65
Хамазулен ≥ 1.0 ≥ 1.0
Сума бісабололу 
оксидів і
(-)-α-бісабололу

 ≥ 20

ЗБЕРІГАННЯ

При температурі не вище 25 °С.


