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ГАРБУЗА НАСІННЯN

Cucurbitae semen

Висушені, зрілі, цілі, очищені від залишків м’якоті 
оплодня насінини однорічних культивованих 
рослин Cucurbita pepo L., C. maxima Duch. і C. mo-
schata (Duch.) Poir. та/або суміші цих видів.

Вміст: не менше 35.0 % жирної олії, у перерахунку 
на суху сировину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Насінини молочно-білого, білого із жовтавим або 
сіруватим відтінком, рідше зеленувато-сірого або 
жовтого кольору, еліптичні, яйцеподібні, плоскі 
або слабо двоопуклі, слабо звужені та асиметричні 
на одному кінці, на протилежному — заокругле-
ні, 1.5– 2.5 см завдовжки, 0.8–1.4 см завширш-
ки, 0.1– 0.4 cм завтовшки у середній частині, з 
рівним рубчиком (C. pepo, C. moschata) або косим 
(C. maxima),  облямовані вздовж краю обідком рів-
ним, чітким (C. pepo, C. maxima)  та торочкуватим 
(C. moschata). Поверхня насінин глянцева або ма-
това, гладенька або дещо шершава. Зовнішня час-
тина насінної шкірки щільна, багатошарова, легко 
відокремлюється, у голонасінних сортів відсутня, 
внутрішня — плівчаста, зеленувато-сіра, щільно 
прилягає до зародка. Зародок складається із двох 
крупних, майже плоских, жовтаво-білих сім’ядолей 
та невеликого конічного зародкового корінця.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Перегляда-
ють під мікроскопом, використовуючи хлоральгідрату 
розчин Р. На поперечному зрізі виявляються тканини 
насінної шкірки, алейронового шару (недорозви-
неного ендосперму) та сім’ядолей. Насінна шкірка 
вкрита епідермою з волосоподібних залишків бічних 
оболонок палісадних клітин. Нижче розташована 
склеренхіма із трьох смуг клітин: зовнішня — 5–7 
шарів дрібних, щільно розташованих, пористих 
клітин; середня — один шар крупних округло-
чотирикутних склереїд із товстою шаруватою жовта-
вою оболонкою з вузькими малопомітними порами, 
у голонасінних сортів — група склереїд лише в ре-
брах обідка; внутрішня — 2–6 шарів крупних, пухко 
розташованих, зірчастих клітин із тонко- та сітчасто- 
потовщеними оболонками. Нижче виявляється шар 
хлоренхіми з вузьких клітин із хлоропластами. Алей-
роновий шар  — 1–2 ряди дрібних ізодіаметричних 
клітин, заповнених алейроновими зернами. Запа-
саюча тканина сім’ядолей складається із щільно роз-
ташованих шарів тонкостінних палісадних клітин, 
заповнених алейроновими зернами та краплями 
жирної олії.

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин.  До 1.0 г здрібненої на по-
рошок сировини (500) (2.9.12) додають 5 мл мета-
нолу Р, нагрівають у водяній бані за температури 
60 °С зі зворотним холодильником протягом 10 хв, 
охолоджують і фільтрують.

Розчин порівняння. 5 мг ФСЗ ДФУ  β-cитостерину 
розчиняють у 10 мл метанолу Р.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікаге-
лю F254 Р.

Рухома фаза: етилацетат Р – толуол Р (10:90).

Нанесення: 20 мкл випробовуваного розчину та 
10  мкл розчину порівняння, смугами 10 мм.

Відстань, що має пройти рухома фаза: 8 см від лінії 
старту.

Висушування: на повітрі.

Виявлення: обробляють анісового альдегіду розчином Р 
і нагрівають за температури від 100 °С до 105 °С про-
тягом 5–10 хв; переглядають за денного світла.

Результати: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння та випробову-
ваного розчину. На хроматограмі випробовуваного 
розчину, крім того, можуть виявлятися інші зони.

Верхня частина пластинки

________

β-cитостерин: пурпурова 
зона
_________

інтенсивна червоно-
фіолетова зона 

                                     _______
пурпурова зона

пурпурова зона 
(β-cитостерин) 
пурпурова зона       ______

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

D. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин.  До 1.0 г шроту, отриманого 
за кількісного визначення та висушеного до вида-
лення залишків розчинника, додають 10 мл води Р, 
кипятять у водяній бані зі зворотним холодильни-
ком протягом 45 хв, охолоджують і фільт рують.  До 
фільт рату додають 30 мл метанолу Р, витримують 
протягом 1 год за зниженної температури, знову 
фільт рують та упарюють фільтрат за зниженного 
тиску до залишкового об’єму 5 мл.

Розчин порівняння. 5 мг ФСЗ ДФУ лейцину  та 15 мг 
ФСЗ ДФУ аспарагінової кислоти розчиняють у 10  мл 
води Р.
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Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікаге-
лю F254 Р.

Рухома фаза: оцтова кислота льодяна Р – вода Р – 
бутанол Р – ацетон Р (10:20:35:35).

Нанесення: 50 мкл випробовуваного розчину та 
10 мкл розчину порівняння, смугами 10 мм.

Відстань, що має пройти рухома фаза: 8 см від лінії 
старту.

Висушування: на повітрі.

Виявлення: обробляють нінгідрину розчином Р1 і нагрі-
вають за температури від 100 °С до 105 °С протягом 
5–10 хв; переглядають за денного світла.

Результати: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння та випробову-
ваного розчину. На хроматограмі випробовуваного 
розчину, крім того, можуть виявлятися інші зони.

Верхня частина пластинки

________
лейцин: рожева зона

_________
аспарагінова кислота: 
рожево-фіолетова зона

                                     _______
рожева зона

рожева зона

подвійна рожева  зона 
                                       ______
рожева зона

широка сірувато-жовта 
зона

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Сторонні домішки (2.8.2). Частин оплодня у вигляді 
відокремлених плівок та залишків сухої м’якоті — не 
більше 0.2 %; порожніх і пошкоджених насінин — не 
більше 2 %; сторонніх часток — не більше 0.6 %.

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
13.0 %. 1.000 г здрібненої на порошок сировини (500) 
(2.9.12) сушать за температури 105 °С.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 5 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

5.000 г здрібненої на порошок сировини (500) (2.9.12) 
поміщають в апарат безперервної екстракції (типу 
Сокслет), додають 80 мл петролейного ефіру Р і на-
грівають у водяній бані протягом 5 год. Одержаний 
екстракт фільтрують крізь паперовий фільтр у по-

передньо зважену колбу, промиваючи фільтр додат-
ковою кількістю петролейного ефіру Р, випарюють 
розчинник у вакуумі, висушують отриману олію до 
повного видалення залишків розчинника в ексика-
торі та зважують колбу із жирною олією.


