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ТРАГАКАНТ

Tragacantha

TRAGACANTH

[9000-65-1]

Смолистий ексудат, затверділий на повітрі, що ви-
тікає природньо або одержаний із надрізів стовбурів 
і гілок Astragalus gummifer Labill і деяких інших видів 
Astragalus із Західної Азії.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Сировина виявляється у вигляді тонких плоских  
стрічкоподібних прозорих смужок білого або блідо-
жовтого кольору, близько 30 мм завдовжки, 10 мм 
завширшки та близько 1 мм завтовшки, більш або 
менш зігнутих, рогових, з рівним зламом; поверхня 
з помітними видовженими борозенками та концент-
ричними поперечними зморшками. Вона також мо-
же містити шматочки, подібні за формою, але дещо 
товстіші, менш прозорі, які трудніше ламаються.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
білого або майже білого кольору та утворює слизопо-
дібний гель із близько 10-кратною від маси сировини 
кількістю води Р. Переглядають під мікроскопом, 
використовуючи розчин 50 % (об/об) гліцерину Р. 
У порошку виявляються в смолистій масі численні 
шаруваті пористі оболонки, що повільно забарвлю-
ються у фіолетовий колір під впливом цинку хлори-
ду розчину йодованого Р. У смолисту масу включені 
крохмальні зерна, поодинокі або в дрібних групах, 
зазвичай округлої форми, деколи деформовані, ва-
ріюють від 4 мкм до 10 мкм, зрідка до 20 мкм у діа-
метрі, із центром крохмалеутворення, що видимий 
між перехрестями призми Ніколя.

С. Переглядають хроматограми, одержані у випро-
буванні «Акація».

Результати: на хроматограмі випробовуваного роз-
чину виявляються 3 зони, відповідні галактозі, ара-
бінозі та ксилозі. Слаба жовтава зона біля фронту 
розчинника та сірувато-зелена зона між зонами га-
лактози та арабінози можуть бути наявні.

D. 0.5 г здрібненої на порошок сировини (355) (2.9.12) 
змочують з 1 мл етанолу (96 %) Р і додають посту-
пово, час від часу струшуючи, 50 мл води Р, поки не 
утвориться гомогенний слиз. До 5 мл одержаного 
слизу додають 5 мл води Р і 2 мл барію гідроксиду роз-
чину Р, утворюється пластівчастий осад. Нагрівають 
на водяній бані протягом 10 хв. Виявляється інтен-
сивне жовте забарвлення.

ВИПРОБУВАННЯ

Акація.Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 100 мг здрібненої на по-
рошок сировини (355) (2.9.12) у товстостінній цен-
трифужній пробірці додають 2 мл розчину 100 г/л 
трифтороцтової кислоти Р, енергійно струшують до 
розчинення і утворення гелю, закривають пробірку 
і нагрівають суміш за температури 120 °С протягом 
1 год. Гідролізат центрифугують, прозору надоса-
дову рідину обережно переносять у колбу місткістю 
50 мл, додають 10 мл води Р і упарюють розчин на-
сухо під зниженим тиском. До одержаної прозорої 
плівки додають 0.1 мл води Р і 0.9 мл метанолу Р. 
Центрифугують до відокремлення аморфного оса-
ду. Надосадову рідину доводять метанолом Р, якщо 
необхідно, до об’єму 1 мл.

Розчин порівняння. 10 мг арабінози Р, 10 мг галакто-
зи Р, 10 мг глюкози Р, 10 мг рамнози Р і 10 мг ксилози  Р 
розчиняють в 1 мл води Р і доводять об’єм розчину 
метанолом Р до 10 мл.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікагелю Р.

Рухома фаза: розчин 16 г/л натрію дигідрофосфа-
ту  Р – бутанол Р – ацетон Р (10:40:50).

Нанесення: 10 мкл, смугами.

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

Висушування А: у потоці теплого повітря протягом 
декількох хвилин.

Відстань, що має пройти рухома фаза В: 15 см від лінії 
старту, використовуючи ту саму рухому фазу.

Висушування В: за температури 110 °С протягом 
10  хв.

Виявлення: обробляють анісового альдегіду розчином  Р 
і нагрівають за температури 110 °С протягом 10  хв.

Результати: на хроматограмі розчину порівняння 
виявляються 4 чітко розмежовані забарвлені зони, 
відповідні галактозі (сірувато-зелена або зелена), 
арабінозі (жовтаво-зелена), ксилозі (зеленувато-сіра 
або жовтаво-сіра) та рамнозі (жовтаво-зелена), у по-
рядку збільшення значення RF; на хроматограмі ви-
пробовуваного розчину не має виявлятися жовтаво-
зеленої зони, відповідної рамнозі на хроматограмі 
розчину порівняння.

Метилцелюлоза. Переглядають хроматограми, одер-
жані у випробуванні «Акація».

Результати: на хроматограмі випробовуваного 
розчину не має виявлятися червоної зони поблизу 
фронту розчинника.

Стеркулії камедь

А. 0.2 г здрібненої на порошок сировини (355) 
(2.9.12) поміщають у скляний циліндр, що щільно 
закупорюється, місткістю 10 мл, градуйований із ці-
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ною поділки  0.1 мл, додають 10 мл етанолу (60 %, 
об/ об) Р і струшують. Будь-який гель, що утворився, 
має займати не більше 1.5 мл.

В. До 1.0 г здрібненої на порошок сировини (355) 
(2.9.12) додають 100 мл води Р і струшують. Додають 
0.1 мл метилового червоного розчину Р. Забарвлення 
індикатора має змінитися у разі додавання не більш 
ніж 5.0 мл 0.01 М розчину натрію гідроксиду.

Сторонні домішки. Не більше 1.0 %.

0.2 г здрібненої на порошок сировини (355) (2.9.12) 
поміщають у круглодонну колбу місткістю 250 мл, 
додають 95 мл метанолу Р. Порошок змочують, обер-
таючи навколо, і додають 60 мл хлористоводневої кис-
лоти Р1. Додають декілька скляних кульок близько 
4 мм у діаметрі та нагрівають на водяній бані зі зво-
ротним холодильником протягом 3 год, струшуючи 
час від часу. Скляні кульки видаляють і фільтрують 
гарячу суспензію у вакуумі крізь  скляний фільтр 
(160) (2.1.2). Колбу промивають невеликою кількіс-
тю води Р, змиви пропускають крізь фільтр. Залишок 
на фільтрі промивають близько 40 мл метанолу Р і 
висушують до постійної маси за температури 110 °С 
(протягом близько 1 год). Залишають у ексикаторі 
до охолодження та зважують. Вага залишку має  бути 
не більше 20 мг.

Час витікання. Не менше 10 с або не менше 50 с, як-
що випробовувана субстанція буде використана для 
приготування емульсії.

1.0 г здрібненої на порошок сировини (355) (2.9.12) 
поміщають у круглодонну колбу місткістю 1000 мл 
з притертою скляною пробкою, додають 8.0 мл ета-
нолу (96 %, об/об) Р і закривають колбу. Суспензію 
диспергують по внутрішній поверхні колби, струшу-
ючи та запобігаючи змочуванню пробки. Відкрива-
ють колбу та додають одну порцію води Р об’ємом 
72.0  мл. Колбу закривають і енергійно струшують 
протягом 3 хв. Відстоюють протягом 24 год і знову 
енергійно струшують протягом 3 хв. Бульбашки по-
вітря ліквідують, використовуючи вакуум над слизом 
протягом 5 хв. Слиз переносять у циліндр місткіс-
тю 50 мл. Занурюють у слиз частину скляної трубки 
200  мм завдовжки та 6.0 мм у внутрішньому діаме-
трі, градуйовану від 20 мм до 120 мм на нижньому 
кінці; трубка не повинна промиватися поверхнево-
активними речовинами. Коли слиз досягне верхньої 
позначки, трубку закривають пальцем, закриту труб-
ку виймають, знімають палець і визначають секун-
доміром час, необхідний для досягнення меніском 
слизу нижньої поділки. Повторюють цю операцію 
4 рази і визначають середнє значення з 3 останніх 
визначень.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 4.0 %.

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

На етикетці зазначають, чи є вміст придатним для 
приготування емульсій.


