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ГУАР

Cyamopsidis seminis pulvis

GUAR

Гуар одержують подрібненням ендосперму насіння 
Cyamopsis tetragonolobus (L.) Taub. Він складається 
переважно з гуарового галактоманнану.

ВЛАСТИВОСТІ

Опис. Порошок білого або майже білого кольору.

Розчинність. Під час розчинення у воді утворюєть-
ся слиз різної в’язкості; практично нерозчинний в 
етанолі (96 %).

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Переглядають під мікроскопом у гліцерині Р, у ви-
пробовуваній субстанції (125) (2.9.12) виявляються 
грушоподібні або яйцеподібні клітини, зазвичай ізо-
льовані, мають дуже товсті оболонки, що оточують 
центральну, дещо видовжену порожнину із зернис-
тим вмістом, та дрібніші багатогранні клітини, ізо-
льовані або в пучках, з тоншими оболонками.

В. До 2 г субстанції у конічній колбі додають 45 мл 
води Р та енергійно струшують протягом 30 с. Через 
5–10 хв утворюється густий гель, який не тече у разі 
перевертання колби.

С. Змішують суспензію 0.1 г субстанції у 10 мл води  Р  
з 1 мл розчину 10 г/л динатрію тетраборату Р; суміш 
швидко утворює гель.

D. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 10 мг випробовуваної 
субстанції у товстостінній центрифужній пробірці 
додають 2 мл розчину 100 г/л трифтороцтової кис-
лоти  Р, ретельно струшують до розчинення утворе-
ного гелю, закривають пробірку і нагрівають суміш 
за температури 120 °С протягом 1 год. Центрифугу-
ють гідролізат, прозору надосадову рідину обережно 
переносять у колбу місткістю 50 мл, додають 10 мл 
води  Р   та упарюють розчин досуха за зниженого 
тиску. До одержаного прозорого шару додають 0.1 мл 
води  Р і 0.9 мл метанолу Р. Центрифугують до відді-
лення аморфного осаду. Об’єм надосадової рідини, 
якщо необхідно, доводять метанолом Р до 1 мл.

Розчин порівняння. 10 мг галактози Р і 10 мг манози  Р 
розчиняють у 2 мл води Р, потім доводять об’єм роз-
чину метанолом Р до 20 мл.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікагелю Р.

Рухома фаза: вода Р – ацетонітрил Р (15:85).

Нанесення: 5 мкл, смугами.

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

Виявлення: обприскують аміногіпурової кислоти ре-
активом Р і сушать за температури 120 °С протягом 
5 хв.

Результати: на хроматограмі розчину порівняння 
у нижній частині виявляються 2 чітко розмежовані 
коричнюваті зони, відповідні галактозі та манозі, у 
порядку збільшення значення RF; на хроматограмі 
випробовуваного розчину виявляються 2 зони, від-
повідні галактозі та манозі.

ВИПРОБУВАННЯ

Трагакант, стеркулії камедь, агар, альгінати, карагенан. 
До невеликої кількості випробовуваної субстанції 
додають 0.2 мл свіжоприготованого рутенію черво-
ного розчину Р. Переглядають під мікроскопом, обо-
лонки клітин не мають стати червоними.

Протеїн. Не більше 8.0 %.

Проводять визначення азоту після мінералізації сір-
чаною кислотою (2.5.9), використовуючи 0.170 г. 
Результат множать на 6.25.

Уявна в’язкість (2.2.10). Від 85 % до 115 % від номі-
нального значення.

Кількість, еквівалентну 1.00 г висушеної субстанції, 
змочують 2.5 мл 2-пропанолу Р. Перемішуючи, дово-
дять водою Р до об’єму 100.0 мл. Через 1 год визнача-
ють в’язкість за температури 20 °С, використовуючи 
ротаційний віскозиметр і швидкість зсуву 100 с-1.

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
15.0  %. 1.000 г  сушать за температури 105 °С про-
тягом 5 год.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 1.8 %.

Мікробіологічна чистота

ТАМС: критерій прийнятності–104 КУО/г (2.6.12).

ТYМС: критерій прийнятності–104 КУО/г (2.6.12).

Відсутність Escherichia coli (2.6.13).

Відсутність Salmonella (2.6.13).

МАРКУВАННЯ

Зазначають уявну в’язкість у міліпаскаль-секундах 
для розчину 10 г/л.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З 
ФУНКЦІОНАЛЬНИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ

Розділ містить інформацію про характеристики, які 
вважаються суттєвими під час контролю субстанції, 
що використовується як допоміжна речовина (див. 
розділ 5.15). Деякі характеристики, описані у розділі 
«Характеристики, пов'язані з функціональним призна-
ченням», також можуть бути наявні в обов’язковій 
частині монографії, оскільки вони репрезентують 
обов’язкові критерії якості. У такому разі перехресне 
посилання на випробування, наведені в обов'язковій час-
тині, включають у розділ «Характеристики, пов'язані 
з функціональним призначенням». Контроль характе-
ристик може сприяти підвищенню якості лікарського 
засобу за рахунок покращення відтворюваності про-
цесу виробництва та продуктивності лікарського 
засобу під час використання. Якщо наведено методи 
контролю, вони визнаються придатними, але також 
можуть використовуватися інші методи. Якщо наво-
дяться значення для певних характеристик, має бути 
наданий метод їх контролю.

Наведена нижче характеристика  може бути суттє-
вою для гуару, який використовується як агент, що 
збільшує в'язкість або як зв'язувальна речовина.

Уявна в’язкість. Див. «Випробування».


