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ГУНЬБА СІННА

Trigonellae foenugraeci semen

FENUGREEK

Висушене зріле насіння Trigonella foenum-grae-
cum L.



ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Насінина тверда, сплощена, коричневого або 
червонувато-коричневого кольору, більш-менш 
ромбоподібної форми, з округлими кінцями. Вона 
досягає 3–5 мм завдовжки, 2–3 мм завширшки та 
1.5–2 мм завтовшки. На ширших поверхнях поміт-
ний жолобок, який розділяє насінину на 2 нерівні 
частини; у меншій частині міститься корінець; у 
більшій частині містяться сім’ядолі.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
жовтаво-коричневого  кольору. Переглядають під 
мікроскопом, використовуючи  хлоральгідрату роз-
чин Р. У порошку виявляються такі діагностичні 
структури (Рис. 1323.-1): фрагменти насінної шкір-
ки (поперечний зріз [B]) із пляшкоподібних епідер-
мальних клітин, вкритих товстою кутикулою [Bа], 
гіподерми із крупних клітин, вужчих на верхньому 
кінці та звужених посередині, з балкоподібними 
потовщеннями радіальних оболонок [Bс], та па-
ренхіми із плоских клітин [Bd]; жовтаво-коричневі 
фрагменти епідерми (вигляд з поверхні) із дрібних 
багатокутних клітин, кожна з яких із товстими жо-
лобчастими оболонками (вигляд зверху [G]) або рів-
ними оболонками та крупною порожниною (вигляд 
знизу [C]); фрагменти гіподерми (вигляд з поверхні) 
із клітин, кожна з  яких має округлий контур і потов-
щені густо- намистоподібні оболонки (вигляд зверху 
[H]), або із клітин, які мають багатогранний контур, 
балкоподібні потовщення яких тягнуться від нижніх 
до верхніх оболонок (вигляд знизу [A]); паренхіма 
насінної шкірки складається з вільно розташованих 
клітин, формуючих численні міжклітинники [E]; 
фрагменти ендосперму з клітин  округлих [F] або 
видовжених [D], залежно від орієнтації, з прилеглим 
слизом [Fa] і деколи з дрібними спіральними або 
кільчастими судинами [J].

Рисунок 1323.-1. Діагностичні структури гуньби сінної 
(ідентифікація В)

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. 1.0 г здрібненої на порошок 
сировини (710) (2.9.12) поміщають у конічну колбу 
місткістю 25 мл, додають 5.0 мл метанолу Р, нагрі-
вають у водяній бані за температурі 65 °С протягом 
5 хв, охолоджують і фільтрують.

Розчин порівняння. 3.0 мг тригонеліну гідрохлориду Р 
розчиняють в 1.0 мл метанолу Р.

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

Рухома фаза: вода Р – метанол Р (30:70).

Нанесення: 20 мкл випробовуваного розчину і 10 мкл 
розчину порівняння, смугами.

Відстань, що має пройти рухома фаза: 10 см від лінії 
старту.

Висушування: на повітрі.

Виявлення А: переглядають в УФ-світлі за довжини 
хвилі 254 нм.

Результати А: на хроматограмі випробовуваного 
розчину в нижній половині виявляється зона по-
глинання на рівні зони на хроматограмі розчину по-
рівняння, відповідна їй за флуоресценцією.

Виявлення В: обприскують калію йодовісмутату роз-
чином Р2.

Результати В: на хроматограмі випробовуваного 
розчину виявляється інтенсивна оранжево-червона 
зона на рівні зони на хроматограмі розчину порів-
няння, відповідна їй за забарвленням. На хромато-
грамі випробовуваного розчину у верхній половині 
також виявляється широка світло-коричнювато-
жовта зона (тригліцериди).
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Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
12.0 %. 1.000 г здрібненої на порошок сировини су-
шать за температури 105 °С протягом 2 год.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 5.0 %.

Показник набухання (2.8.4). Не менше 6. Визна-
чення проводять, використовуючи здрібнену на 
порошок сировину (710) (2.9.12).


