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МУСКАТНОГО ГОРІХА ОЛІЯ

Myristicae fragrantis aetheroleum

NUTMEG OIL

Ефірна олія, одержана методом перегонки з водя-
ною парою із висушених і подрібнених ядер Myristica 
fragrans Houtt.

ВЛАСТИВОСТІ

Опис. Безбарвна або блідо-жовта рідина.

Має специфічний запах.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

Перша ідентифікація: В.

Друга ідентифікація: А.

А. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. 1 мл випробовуваної субстан-
ції доводять толуолом Р до об’єму 10 мл.

Розчин порівняння. 20 мкл міристицину Р розчиняють 
у 10 мл толуолу Р.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікагелю Р.

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

Нанесення: 10 мкл, смугами.

Відстань, що має пройти рухома фаза: 15 см від лінії 
старту.

Висушування: на повітрі.

Виявлення: обприскують ваніліну реактивом Р, нагрі-
вають за температури від 100 °С до 105  °С протягом 
10 хв; переглядають при денному світлі.

Результати: на хроматограмі розчину порівняння у 
верхній третині виявляється рожева або червонувато-
коричнева зона (міристицин); на хроматограмі ви-
пробовуваного розчину виявляється серія зон, одна з 
них на рівні зони на хроматограмі розчину порівнян-
ня, відповідна їй за забарвленням; над цією зоною 
виявляються коричнювата зона (сафлор) і фіолетова 
зона (вуглеводні); нижче зони міристицину виявля-
ються 5 синіх зон різної інтенсивності. 

В. Переглядають хроматограми, одержані у випро-
буванні «Хроматографічний профіль».

Результати: характеристичні піки на хроматограмі 
випробовуваного розчину повинні мати такий самий 
час утримування, що і на хроматограмі розчину по-
рівняння.

ВИПРОБУВАННЯ

Відносна густина (2.2.5): від 0.885 до 0.905.

Показник заломлення (2.2.6): від 1.475 до 1.485.

Оптичне обертання (2.2.7): від  + 8 ° до  + 18 °.

Перекисне число (2.5.5). Не більше 20. 

Жирні олії й осмолені ефірні олії (2.8.7). Субстанція має 
витримувати випробування.

Хроматографічний профіль. Газова хроматогра-
фія  (2.2.28): метод внутрішньої нормалізації.

Випробовуваний розчин. Випробовувана субстанція.

Розчин порівняння. 15 мкл α-пінену Р, 15 мкл β-пінену  Р, 
15 мкл сабінену Р, 5 мкл кар-3-ену Р, 5  мкл лимоне-
ну Р, 5 мкл γ-терпінену Р, 5 мкл терпінен-4-олу Р, 
5 мкл сафлолу Р і 10 мл міристицину Р розчиняють 
в 1 мл гексану Р.

Колонка:
— матеріал: кварц;
— розмір: 25–60 м × близько 0.30 мм;
— нерухома фаза: прищеплений макрогол 20000 Р.

Газносій: гелій для хроматографії Р.

Лінійна швидкість газуносія: 1.5 мл/хв.

Поділ потоку: 1:100.

Температура:
Час 
(хв)

Температура 
(°С )

Колонка 0–10 50
10–75 50 → 180

75–130 180
Блок вводу проб 200–220
Детектор 240–250

Детектор: полуменевоіонізаційний.

Інжекція: 0.2 мкл.

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

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

β-пінену та сабінену.

Ідентифікація компонентів: використовуючи часи 
утримування, визначені із хроматограми розчину 
порівняння, визначають положення компонентів 
розчину порівняння на хроматограмі випробовува-
ного розчину.

Визначають відсотковий вміст кожного з цих ком-
понентів.

Вміст компонентів, у відсотках, має знаходитися у 
таких межах:
— α-пінен: від 15.0 % до 28.0 %;
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— β-пінен:  від 13 % до 18 %;
— сабінен: від 14 % до 29 %;
— кар-3-ен: від 0.5 % до 2.0 %;
— лимонен: від 2.0 % до 7.0 %;
— γ-терпінен: від 2.0 % до 6.0 %;
— терпінен-4-ол: від 2.0 % до 6.0 %;
— сафрол: не більше 2.5 %;
— міристицин: від 5.0 % до 12.0 %.

ЗБЕРІГАННЯ

У захищеному від нагрівання місці.


