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Myrrha

MYRRH

Смола, затверділа на повітрі, одержана з надрі-
зу, або як природне виділення зі стовбура та гілок  
Commiphora myrrha (Nees) Engl. (syn. Commiphora 
molmol (Engl.) Engl. ex Tschirch) та/або інших видів 
Commiphora.

ВЛАСТИВОСТІ

Сировина має гіркий смак.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Крупинки або шматочки компонентів світло- 
або темно-оранжево-коричневого кольору, непра-
вильної або округлої форми, різні за розміром і за-
барвленням. Поверхня ії зазвичай вкрита сірим або 
жовтаво-коричневим пилом.

В. Сировину подрібнюють на порошок (355) (2.9.12). 
Порошок коричнювато-жовтого або червонувато-
коричневого кольору. Переглядають під мікро-
скопом, використовуючи хлоральгідрату розчин Р. 
У порошку виявляються такі діагностичні структури: 
дрібні фрагменти тканин вихідних рослин: фраг-
менти червонувато-коричневого корка; поодинокі 
або в групах кам’янисті клітини, багатогранні або 
видовженої форми, із частково дуже потовщеними, 
пористими, лігніфікованими оболонками та корич-
нюватим вмістом; фрагменти тонкостінної парен-
хіми та склеренхімних волокон; неправильної при-
зматичної форми або багатогранні кристали кальцію 
оксалату розміром близько 10–25 мкм.

С. Переглядають хроматограми, одержані у випро-
бовуванні «Commiphora mukul».

Результати В: нижче наведено послідовність зон 
на хроматограмах розчину порівняння та випробову-
ваного розчину. На хроматограмі випробовуваного 
розчину також можуть виявлятися інші слабі зони.

Верхня частина пластинки

анетол: фіолетова зона
__________

тимол: оранжева зона

__________

червонувато-фіолетова 
зона

 _________

червона зона

фіолетова зона

коричнева зона

 __________

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Commiphora mukul. Тонкошарова хроматографія 
(2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 0.2 г здрібненої на поро-
шок сировини (355) (2.9.12) додають 4 мл етанолу 
(96 %) Р, обробляють ультразвуком протягом 10 хв 
і фільтрують. 

Розчин порівняння. 10 мг тимолу Р  і 40 мкл анетолу Р 
розчиняють у 10 мл етанолу (96 %) Р.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікаге-
лю F254  Р (2–10 мкм). 

Рухома фаза: оцтова кислота льодяна Р — діізопропі-
ловий ефір Р — циклогексан Р (10:40:60).

Нанесення: 5 мкл, смугами 8 мм.

Відстань, що має пройти рухома фаза: 6 см від лінії 
старту.

Висушування: на повітрі.

Виявлення А: переглядають в УФ-світлі за довжини 
хвилі 366 нм.

Результати А: у нижній третині хроматограми  ви-
пробовуваного розчину не мають виявлятися  сині  
або фіолетові флуоресціюючі зони.

Виявлення В: обприскують  анісового  альдегі-
ду розчином Р,  нагрівають за температури 100 °С 
протягом 2 хв і переглядають за денного світла.

Речовини, нерозчинні в етанолі. Не більше 70 %.

1.00 г здрібненої на порошок сировини (250) (2.9.12) 
поміщають у колбу, додають 30 мл етанолу (96 %) Р, 
енергійно струшують протягом 10 хв, надосадову 
рідину фільтрують крізь попередньо зважений скля-
ний фільтр (16) (2.1.2), уникаючи переносу осаду 
з колби. Повторюють екстракцію 2 порціями, по 
20 мл кожна, етанолу (96 %) Р. Осад кількісно пе-
реносять на фільтр, промиваючи колбу етанолом 
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(96 %) Р, висушують  фільтр і осад за температури 
від 100 °С до 105 °С і зважують.

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
15.0 %. 1.000 г здрібненої на порошок сировини (355) 
(2.9.12) сушать за температури близько 105 °С про-
тягом 2 год.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 7.0 %.


