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П
РОЕКТ

АГАР

Agar

AgAr

Полісахариди з різних видів Rhodophyceae, переваж
но видів роду Gelidium. Агар одержують, обробляючи 
водорості киплячою водою; екстракт фільт рують ще 
гарячим, концентрують і висушують.

ВЛАСТИВОСТІ

Опис. Порошок, або зморщені смужки 2–5 мм зав
ширшки, або деколи пластівці, безбарвні або блідо
жовтого кольору, прозорі, досить міцні та такі, що  
трудно розламуються, які стають більш крихкими 
під час висушування.

Сировина слизиста на смак.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Переглядають під мікроскопом. У разі викорис
тання 0.005 М розчину йоду смужки або пластівці 
частково набувають коричнюватофіолетового ко
льору. У разі збільшення у 100 разів виявляються такі 
діагностичні структури: численні дрібні безбарвні 
яйцеподібні або округлі зерна на аморфному тлі; 
зрідка коричневі круглі  або яйцеподібні спори з 
сітчастою поверхнею розміром до 60 мкм можуть 
бути наявні. Сировину подрібнюють на порошок, 
якщо необхідно. Порошок жовтавобілого кольору. 
Переглядають під мікроскопом, використовуючи 
0.005 М розчин йоду. У порошку виявляються кутасті 
фрагменти з численними зернами, подібними до 
тих, які видимі на смужках і пластівцях; деякі фраг
менти коричнюватофіолетового кольору.

В. 0.1 г сировини розчиняють, нагріваючи у 50 мл 
води Р, і охолоджують. До 1 мл одержаного слизу обе
режно додають 3 мл води Р до формування 2 окремих 
шарів і додають 0.1 мл 0.05 М розчину йоду. Темно
коричнюватофіолетове забарвлення з’являється на 
межі. Перемішують, рідина набуває блідожовтого 
забарвлення.

С. 5 мл слизу, одержаного в ідентифікації В, нагріва
ють на водяній бані з 0.5 мл хлористоводневої кисло-
ти Р протягом 30 хв, додають 1 мл барію хлориду роз-
чину Р1. Через 30 хв з’являється біла каламутність.

D. 0.5 г сировини нагрівають на водяній бані з 50  мл 
води Р до розчинення, лише декілька фрагментів за
лишаються нерозчиненими. Під час охолодження 
утворюється гель між 30 °С та 35 °С. Одержаний гель 
нагрівають на водяній бані; він не перетворюється 
на рідину за температури, що нижче 80 °С.

ВИПРОБУВАННЯ

Показник набухання (2.8.4). Не менше 10 і в межах 
10 % від номінального значення; визначення про
водять із здрібненої на порошок сировини (355) 
(2.9.12).

Нерозчинні речовини. Не більше 1.0 %.

До 5.00 г здрібненої на порошок сировини (355) 
(2.9.12) додають 100 мл води Р і 14 мл хлористовод-
невої кислоти розведеної Р, обережно кип’ятять про
тягом 15 хв, часто струшуючи, і фільтрують ще га
рячий розчин крізь зважений скляний фільтр (160)  
(2.1.2). Промивають гарячою водою Р і висушують за 
температури від 100 °С до 105 °С. Маса залишку має 
бути не більше 50 мг.

Желатин. До 1.00 г сировини додають 100 мл води Р і 
нагрівають на водяній бані до розчинення, охолод
жують до температури 50 °С. До 5 мл одержаного 
розчину додають 5 мл пікринової кислоти розчину Р. 
Протягом 10 хв не має з’являтись каламутність.

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
20.0 %. 1.000 г здрібненої на порошок сировини (355) 
(2.9.12) сушать за температури 105 °С.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 5.0 %.

Мікробіологічна чистота

ТАМС: критерій прийнятності – 103 КУО/г 
(2.6.12).

ТYМС: критерій прийнятності – 102 КУО/г 
(2.6.12).

Відсутність Escherichia coli (2.6.13).

Відсутність Salmonella (2.6.13).

МАРКУВАННЯ

На етикетці зазначають показник набухання.


