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Вступ. Календула лікарська здавна використовується в медицині завдяки своїм
протизапальним, регенеруючим, антимікробним, цитотоксичним, антиоксидантним
та зволожувальним властивостям, які зумовлені вмістом багатьох класів біологічно
активних сполук, таких як: каротиноїди, сапоніни, флавоноїди, тощо [1].
Матеріали та методи. У роботі використані квітки календули (Calendula
officinalis L.) вирощені в Рівненській області в 2021 році. Квітки попередньо
висушували при температурі 60 оС. Екстрагування проводили з використанням води
та водно-спиртового розчину. Як компоненти пінки використані ПАР (Coco
Glucoside), консервант (Nipaguard SCE), гліцерин, спирт, вода. Дослідження пінки за
проводили методами органолептичного та фізико-хімічного аналізу.
Результати. Враховуючи, що календула лікарська є джерелом сапонінів –
глікозильованих тритерпеноїдів, які володіють поверхневою активністю [2], для
екстрагування була використана вода та водно-спиртовий розчин. Дослідження
особливостей вилучення сапонінів з квіток календули з використанням проби на
піноутворення показало, що оптимальним є екстрагування при співвідношенні
сировина-екстрагент 1:40. Оскільки, крім сапонінів, за результатами ціанідинової
реакції та тонкошарової хроматографії і водний, і водно-спиртовий екстракти
містили флавоноїди, обидва вони були використанні для розробки рецептур пінки
для вмивання.
З урахуванням властивостей компонентів косметичних засобів розроблено 5
рецептур пінки для вмивання на основі екстрактів календули, які передбачали
введення Coco Glucoside, як спів-ПАР, консерванту Nipaguard SCE, гліцерину та
спирту (у випадку використання водного екстракту квіток календули).
Досліджені органолептичні та фізико-хімічні показники (зовнішній вигляд, колір,
запах, рН) зразків пінки для вмивання.
Висновки. Розроблено п’ять рецептур пінки для вмивання на основі водного та
водно-спиртового екстрактів календули лікарської, досліджено органолептичні
властивості зразків та обрано найкращу рецептуру.
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Вступ. Зелений чай є джерелом катехінів 1, 2 та флавоноїдів, що виявляють
зволожуючі та антиоксидантні властивості [1]. Кора верби містить велику кількість
саліцину 3, якому властива протизапальна дія [2]. Враховуючи цілющі властивості
зеленого чаю та кори верби, створення косметичних засобів на основі екстрактів
верби та зеленого чаю, які володіють широким спектром корисних властивостей, є
актуальним завданням.
Матеріали та методи. Дослідження екстрактів зеленого чаю здійснювали з
використанням якісних реакцій та визначення кількості екстрактивних речовин.
Дослідження екстракту кори верби проводили за допомогою тонкошарової
хроматографії. Для дослідження тоніків використано органолептичний аналіз.
Результати. Одержано екстракти трьох видів зеленого чаю, для їх дослідження
використано ціанідинову реакцію та взаємодію FeCl3. Встановлено, що всі зразки
чаю містять катехіни та флавоноїди. Визначення кількості екстрактивних речовин
дозволило обрати найкращий зразок чаю для створення тоніку.
Дослідження екстракту кори верби проводили за допомогою тонкошарової
хроматографії з подальшим виявленням саліцину його взаємодією з сумішшю
сульфатної кислоти та метанолу на хроматографічній пластинці.
OH
OH
O

HO

OH

OH
O

HO

1

O

OH

OH
OH

OH
Glc

OH
OH

2

3

На основі екстрактів кори верби та зеленого чаю розроблено вісім рецептур
тоніку для шкіри, до складу яких входять вода, екстракти, консерванти. За даними
органолептичного аналізу встановлено, що найкращою є рецептура, що містить 50%
води, 25% екстракту кори верби, 24,7% екстракту зеленого чаю та 0,3% консерванту
Geogard Ultra.
Висновки. Досліджено екстракти зеленого чаю та кори верби. Створено
натуральний косметичний засіб, який чудово усуває запалення та забезпечує красу
шкіри обличчя.
Література
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Флавоноїди як перспективні терапевтичні агенти проти SARS-CoV-2
Надія Магден, Світлана Бондаренко
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Коронавірусна хвороба COVID-19 призвела до світової пандемії і
обумовила широкомасштабні наукові дослідження щодо розробки вакцин і методів
лікування цього пагубного захворювання. Питання пошуку специфічних інгібіторів
реплікації SARS-CoV-2 серед флавоноїдів, які здавна відомі противірусними
властивостями, є актуальним і наразі перебуває на вістрі світових тенденцій [1-4].
Матеріали та методи. У дослідженні виконано аналіз сучасної наукової
літератури щодо противірусних властивостей флавоноїдів та перспектив їх
застосування.
Результати. Розробка противірусних препаратів може бути спрямована на етап
взаємодії вірусу SARS-CoV-2 з клітиною. Однією з потенціальних терапевтичних
мішеней є ангіотензинперетворюючий фермент 2 (ACE2), який був ідентифікований
як ключовий функціональний рецептор, розміщений на поверхні клітини-господаря.
ACE2 ефективно зв’язується з шиповидним білком CoV і дозволяє вірусу
проникнути в клітину [2]. Знайдено, що флавоноїди кемпферол, кверцетин, лютеолін,
апігенін, хризин, катехіни та ін. є ефективними інгібіторами ACE2, причому важливу
роль для інгібуючої дії відіграє наявність гідроксильних груп в кільці А (положення 7
і 8) та в кільці В (положення 3′, 4′) [1, 2].
Ключовим ферментом в життєвому циклі коронавірусу є протеаза 3CLpro або
Mpro, яка наразі розглядається як перспективна мішень для створення лікарських
засобів боротьби з коронавірусною інфекцією. Дослідження показали, що
ефективними інгібіторами апігенін, лютеолін, кверцетин, байкалін, гербацетин,
пектолінарин, рутин, причому найвищу інгібуючу здатність виявляють глікозиди
флавоноїдів [1, 3].
Враховуючи що, COVID-19 супроводжується гіперцитокінемією, цитокінмодулююча дія флавоноїдів також є важливим фактором у боротьбі з COVID-19. Так,
перспективними протизапальними агентами з імуномодулюючою дією виявились
лютеолін, хризин, глікозиди апігеніну й байкалеїну, епігалокатехін-3-галат,
кверцетин та його глікозиди [4].
Висновки. Враховуючи антиокисидантні властивості та Р-вітамінну дію, а також
різні механізми впливу на SARS-CoV-2, флавоноїди є перспективним класом сполук
для пошуку і створення на їх основі ефективних противірусних засобів для боротьби
з COVID.
Література
1. Alzaabi, M.M.; Hamdy, R.; Ashmawy, N.S.; Hamoda, A.M.; Alkhayat, F., et al.,
Flavonoids are promising safe therapy against COVID-19. Phytochem. Rev. 2021, 1–22.
2. Muchtaridi, M.; Fauzi, M.; Ikram, N. K. Kh.; Gazzali, A. M.; Wahab, H. A., Natural
flavonoids as potential angiotensin-converting enzyme 2 inhibitors for anti-SARS-Cov-2.
Molecules 2020, 25, 3980.
3. Jo, S.; Kim, S.; Shin, D.H.; Kim, M. S., Inhibition of SARS-CoV 3CL protease by
flavonoids. J. Enzyme Inhib. Med. Chem. 2020, 35 (1), 1539–1544.
4. Liskova, A.; Samec, M.; Koklesova, L.; Samuel, S. M.; Zhai, K., Flavonoids against
the SARS-CoV-2 induced inflammatory storm. Biomed. Pharmacother. 2021, 138, 111430.

Особливості структури, розповсюдженість у природі та властивості
флавонолів
Владислава Кузінська
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Флавоноли вважаються чи не найбільш поширеним класом флавоноїдів,
що відіграють важливу роль в рослинному й тваринному світі. Крім того, в останні
десятиліття активно досліджується їх біологічна активність та фармакологічні
властивості [1].
Матеріали та методи. У дослідженні виконано аналіз сучасної наукової
літератури щодо рослинних джерел, властивостей флавонолів та перспектив їх
застосування.
Результати. Флавоноли за хімічною структурою є 3-гідроксифлавонами
загальної будови C6-C3-C6. У природі вони зустрічаються у вигляді агліконів,
глікозидів (частіше представлені О-глікозидами), сульфованих та метильованих
похідних, проте форма аглікону є найбільш поширеною [2].
Багаті флавонолами зелені листки чаю, гречка, цибуля, червоне вино, шпинат,
броколі, какао, полуниця, цвітна капуста, чорниця [2]. Основними представниками є
кверцетин, кемпферол, мірицетин, фізетин, морин та ізорхамнетин [2]. Серед інших
флавонолів кверцетин є найбільш вивченим завдяки його широкому спектру
біологічної активності [1].
Біологічні та фармакологічні властивості флавонолів залежать від їхньої
структури, як-от від наявності гідроксильних груп, заміщення функціональних груп
та наявності подвійного зв’язку між C2 і С3 [1]. Ці сполуки володіють
антиоксидантними [2], антибактеріальними, антимікробними, протизапальними та
антиканцерогеними [3], нейропротекторними [2], [4] та гепатопротекторними
властивостями, виявляють цитопротекторну дію.
Висновки. Флавоноли володіють широким спектром біологічної активності,
вони мають високий потенціал у лікуванні та профілактиці багатьох захворювань, а
також є перспективними сполуками для створення біологічно активних харчових
добавок на їх основі.
Література
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Токсикологія оксидної плівки похідних пурину чаю
Анастасія Прокопенко, Інна Попова
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Чай – складна хімічна суміш білків, альдегідів, катехінів, теафлавінів,
теарубінів, мінеральних солей, танінів, похідних пурину, спиртів, амінокислот,
вітамінів і вільних кислот. Більшість цих речовин мають властивість осмолюватися,
тобто утворювати суміш конденсатів і продуктів окиснення.
Матеріали та методи. Для якісного визначення похідних пурину та складу
оксидної плівки був використаний чай чорний листковий, розчин калію йодиду в
присутності розведеної хлористоводневої кислоти, 30% розчин натрію гідроксиду.
Використано метод ІЧ-спектроскопії.
Результати. Кофеїн в готовому чайному розчині наявний не лише у вільній
формі, але й в поєднанні з таніном у вигляді таната кофеїну. Утворена в результаті
окиснювально-ферментативних процесів плівка на поверхні чайного екстракту є
багатокомпонентною. Вона містить окиснені низькомолекулярні конденсовані таніни
- похідні катехінів, білкові молекули, азотисті основи (кофеїн, теофілін, гуанін),
Ферум, Кальцій, Магній. При потраплянні в організм людини ця нерозчинна плівка
вкриває слизову оболонку шлунка і кишківника, перешкоджає засвоєнню поживних
речовин, подразнює шлунково-кишковий тракт. Крім того, плівка спричиняє
розмноженню бактерій, адже активізуються процеси бродіння і гниття в кишковику,
відбувається всмоктування слизовою оболонкою токсичних речовин, утворюються
виразки. Для доведення наявності кофеїну в чаї проведено дослід з розчином калію
йодиду, йодованим в присутності кислоти хлористоводневої розведеної – утворився
коричневий осад (кофеїн⋅I4⋅HI) який розчиняється при нейтралізації розчином натрію
гідроксиду розведеним:

Теофілін також входить до складу чаю та його оксидної плівки, надає яскраву
сечогінну дію, що призводить до вимивання з організму не тільки шкідливих
речовин, але і потрібних мікроелементів, наприклад, Кальцію, пригнічує сполуки
фосфорної кислоти, стимулює секрецію шлункової кислоти. Щоб якісно довести
наявність даної речовини в чаї проведено реакція лужного гідролізу (у 30% розчині
натрію гидроксиду при нагріванні) утворився теофілідин, який з сіллю діазонію
утворює азобарвник червоного кольору.
Висновок. Доведено наявність в складі утвореної оксидної плівки похідних
пурину, що мають токсичну дію на організм людини. Розроблено рекомендації щодо
умов приготування, зберігання чайних напоїв та способів їх застосування в харчових
технологіях.
Література.
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Біологічна роль нейропептиду галаніну
Олена Зюзько, Олена Майборода
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Дослідження, проведені впродовж останніх років, довели, що нові
нейрони можуть утворюватись лише в гіпокампі – частині мозку, яка відповідає за
пам’ять та навчання. Нейропептид галанін приймає безпосередню участь у процесах,
які відбуваються в нервовій системі, зокрема, у процесах пізнання та емоційного
сприйняття.
Матеріали та методи. Проведено аналіз та узагальнення літературних джерел
щодо досягнень у дослідженні біологічної активності нейропептиду галаніну.
Результати та обговорення. Галанін – представник нейропептидів, який був
відкритий 30 років тому, вченим Каролінського університету В. Мутом та колегами,
які виділили його з кишківника тварин. Пептид складається з 30 амінокислот у
людини та 29 амінокислот у тварин.
Галанін переважно експресується в центральній і периферичній нервових
системах, травній та ендокринній системах, судинній стінці, а також в шкірі та
кератиноцитах.
Галанін інгібує вивільнення нейромедіаторів та бере участь у модуляції
потенціалів дії в нейронах. Гормон співіснує з рядом нейромедіаторів: ацетилхолін,
глутамат, серотонін, гамма-аміномасляна кислота, дофамін і норадреналін.
Біологічна дія галаніну спрямована на контроль апетиту, стимулювання харчової
поведінки, підвищення рівня інтенсивності енергетичного обміну, регуляції
температури тіла, репрудуктивної функції, а також продукуванні лютеотропного
гормону шляхом безпосереднього впливу на певні рецептори..
Зниження рівня галаніну призводить до ряду серйозних проблем, які пов’язані з
емоційним здоров’ям, зокрема, порушення поведінкових реакцій, таких як депресії,
хвороба Альцгеймера, психічні хвороби тощо. Встановлено, що галанін має
нейропротекторну активність при неврологічних ураженнях, так як його біосинтез
зростає від 2 до 10 разів при аксотомії в переферичній нервовій системі, а також при
судомах, які виникають в головному мозку.
Нещодавно було встановлено, що галанін може бути гормоном залежності.
Дослідження, які проводилися на лабораторних тваринах, довели, що ін’єкції
антагоністів галаніну дозволяють зменшити кількість вжитого алкоголю і тим самим
боротися із залежністю.
Висновки. Галанін – нейропептид, який синтезується переважно у різних
відділах ЦНС. Рівень цього нейропептиду впливає на важливі фізіологічні функції
організму, зокрема, на емоційний стан, пам’ять, апетит, психічний стан. З ним
пов’язують такі хвороби як депресія, епілепсія та синдром Альцгеймера. Таким
чином подальші дослідження галаніну можуть відіграти важливу роль у вивченні
хвороб, які пов’язані з нервовими розладами.
Література.
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в регуляции биологических функцій организма человека в норме и при патологии //
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Білки теплового шоку.
Олексій Атаманенко, Олена Майборода
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Білки теплового шоку – це специфічні білки, більшість з яких є
молекулярними шаперонами, які утворюються за наявності стресових факторів
клітини, такі як тепло, токсини, важкі метали, вільні радикали тощо. Вчені виявили
також важливість шаперонів у регуляції апоптозу – однієї із найважливіших функцій
для підтримання гомеостазу людини.
Матеріали та методи. Здійснено аналіз та узагальнення літературних джерел
щодо функцій та біологічної ролі білків теплового шоку в організмі людини, а також
застосування досягнень у медицині та біології.
Результати та обговорення. Апоптоз – генетично запрограмована смерть
клітини, яка дає змогу очищати організм від старих, пошкоджених та зайвих клітин,
щоб уникнути небажаної атаки імунної системи на організм. Саме білки теплового
шоку відіграють важливу роль у регуляції цього процесу. Виявлено, що білки
теплового шоку підвищують стійкість клітини до загибелі.
Білки теплового шоку (HSP) у звичайних умовах регулюють важливі біохімічні
процеси: фолдинг, деагрегацію, транслокацію через органелярні мембрани інших
білків, деградацію білків протеасомним шляхом..
Білки теплового шоку поділяються на сімейства за своєю молекулярною масою:
HSPA (HSP70, масою 70 кДа), HSPB (HSP масою 12-43 кДа, також називаються малі
HSP), HSPC (HSP90, масою 90 кДа), HSPD/E (HSP60/10, з відповідною масою 60 та
20 кДа) та HSPH (HSP110, масою 110 кДа).
Білки сімейства HSPB різноманітні за розміром, послідовністю, специфічністю
до взаємодії з іншими субстратами. Беруть участь у виконанні багатьох клітинних
функцій, таких як толерантність до стресу, просторове згортання білків, деградація
білків, підтримка цілісності цитоскелета, диференціація, загибель клітин, клітинний
цикл, передача та розвиток сигналу.
Білки сімейства HSPC функціонують у асоціації із кошаперонами, як
мультишаперонні комплекси. Мають подібні до HSPA структурні властивості (здатні
до гідролізу АТФ, а також надавати конформаційні зміни).
Доведено, що білки HSPA1 і HSPB1 є внутрішніми регуляторами апоптозу
шляхом взаємодії з білками BCL-2 або шляхом модуляції активності кіназ, які
впливають на функцію білків BCL-2. Подібний спосіб сприяння виживанню клітин
був продемонстрований для HSPC1. Крім того, вважають, що HSPB1 і HSPC1
затримують вивільнення цитохрому с прямим способом на рівні мітохондрій.
Висновок. У ході аналізу літератури було узагальнено знання про функції,
структуру та важливість білків теплового шоку для клітини. Відзначено вагомий
вплив HSP різних сімейств у цитопротекторній функції. Розуміння даних механізмів
дають можливість розробляти стратегії лікування важких захворювань, таких як рак
різної локалізації та нейродегенеративних захворювань тощо.
Література.
1. Donna Kennedy, Richard Jäger, Dick D Mosser, Afshin Samali. Regulation of
apoptosis by heat shock proteins // IUBMB Life. 2014, 66 (5), 327-338.
2. Raman Bakthisaran, Ramakrishna Tangirala, Ch. MohanRao. Small heat shock
proteins: Role in cellular functions and pathology // Biochimica et Biophysica Acta Proteins and Proteomics. 2015, 1854 (4), 291-319.
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Вступ. Фотокаталізатори знешкодження та перетворення потенційних
забруднювачів повітря, зокрема парникового вуглекислого газу (СО2), можуть знайти
застосування в технологіях очистки повітря від діоксиду вуглецю та його
використання як реагенту для фотокаталітичного синтезу цінних продуктів.
Матеріали та методи. Фотокаталізатор (плівкоподібний Ag2O) одержували
електрохімічним окисненням металічного срібла в водному розчині гідроксиду
калію. Процес відновлення діоксиду вуглецю вивчали в закритому скляному
циліндричному реакторі, як джерело опромінення використовували CFL лампу EQS05, 50W. Концентрації органічних продуктів відновлення діоксиду вуглецю у газовій
фазі визначали хроматографічно.
Результати. Анодування срібного дроту в розчині КОН з подальшою відмивкою
та сушкою призводить до формування напівпровідникового покриття, що
представляє собою пористі призмоподібні агрегати оксиду срібла із середнім
розміром ~1 мкм, які утворені сферичними кристалітами Ag2O діаметром 10 нм
(рис.1)

Рис.1. Растрові електронні мікрофотографії електрохімічно сформованого
Ag2O (представлені зображення при різному степені наближення).
Опромінення незфокусованим білим світлом CFL-лампи плівкоподібного
покриття Ag2O у присутності CO2 та водяної пари як відновника призводить до появи
у системі широкого набору продуктів відновлення фотокаталітичної реакції,
основними із яких є оцтовий альдегід, ацетон та ізопропиловий спирт.
Висновок. Із використанням електрохімічного підходу були отримані зразки
плівкоподібного Ag2O, які під дією світла видимої області спектра проявляють
високу фотокаталітичну активність в реакції газофазного відновлення СО2 парами
води до широкого набору органічних сполук.

Вивчення факторів, що впливають на комплексоутворення в системах
метал – краун-етер.
Михайло Чуприн, Олег Кроніковський
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Для розробки ефективних методик розділення та визначення катіонів
металів в об’єктах навколишнього середовища досить часто використовується
рідинна екстракція. Селективність екстракції в значній мірі залежить від
правильності підбору реагентів, розчинників та умов проведення процесу. Досить
селективними реагентами при вилученні ряду металів зарекомендували себе
макроциклічні краун-етери.
Матеріали і методи. Розчини краун-етерів (“Aldrich”) готували за точною
наважкою, вихідні розчини нітратів металів “х.ч.” стандартизували титрометрично.
Розчини кислот стандартизували рН-метричним титруванням. Вміст металів в водній
та органічній фазах визначали на атомно-абсорбційному спектрофотометрі “Сатурн3П-1” (полум’я пропан-бутан – повітря). Реєстрацію аналітичного сигналу вели за
допомогою програмного забезпечення виробництва НВО “Семі” (м. Суми).
Кислотність розчинів контролювали на рН-метрі ЭВ-74 зі скляним електродом.
Результати. Утворення катіонних комплексів металів з краун-етерами в водних
розчинах ускладнюється досить вираженою здатністю полярних молекул води
сольватувати катіони металів. При комплексоутворенні центральний йон металу
повинен бути, в крайньому разі, частково дегідратований для входження в
порожнину поліетеру. Зменшити конкуруючу з процесом комплексоутворення
гідратацію можливо шляхом заміни води малополярними розчинниками з низькою
енергією сольватації.
Так, метанол слабо впливає на координування катіона металу краун-етерами,
оскільки є значно слабкішим, ніж вода, сольватуючим середовищем. Це зумовлює
утворення більш стійких комплексів, значення констант стійкості (Кст) яких ни 3 – 4
порядки перевищують ті ж значення, отримані для водних розчинів.
Залежність між lg Кст та співвідношенням розміру порожнини краун-етера з
діаметром катіону лишається такою ж, як і для 14 – 18-членних краун-етерів в водних
розчинах.
Вплив замісників в 18-членному краун-кільці на величину lg Кст незначний, але
може залежати від природи катіона. Наприклад, значеня lg Кст комплексів К+ та Cs+ з
дициклогексил-18-краун-6 більші, ніж з дибензо-18-краун-6, а для Na+
спостерігається зворотня залежність.
Як правило, при переході до неводних розчинників стійкість комплексів зростає.
Це особливо помітно для малополярних розчинників з низькою сольватуючою
здатністю. В деяких випадках природа розчинника впливає на селективність
комплексоутворення. Так, для комплексів дибензо-18-краун-6 з лужними металами
виявляється К+- вибірковість і стійкість у воді, метанолі, диметилсульфоксиді,
диметилформаміді та пропіленкарбонаті змінюється в ряду K+ > Na+ > Rb+ > Cs+.
Висновки. Досліджено та зроблено висновки про вплив природи розчинника,
співвідношення між розмірами катіону металу та порожнини краун-етера, наявності
замісників в макроциклічному кільці поліетера на стійкість утворюваних
комплексних сполук.

Вивчення факторів, що впливають на селективність екстракції катіонів
металів в системах з краун-етерами
Анастасія Прокопенко, Олег Кроніковський
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Значною перевагою використання краун-етерів в якості реагентів для
екстракції катіонів металів відносно інших типів лігандів є їх висока вибірковість.
Відомо, що селективність комплексоутворення має вирішальне значення для
розділення близьких за властивостями елементів, і використання екстракції часто
дозволяє підвищити ефективність такого розділення.
Матеріали і методи. Хлороформні розчини краун-етерів (“Aldrich”) готували за
точною наважкою. Вихідні розчини нітратів металів “х.ч.” готували розчиненням
наважок солей у воді та додатково стандартизували титрометрично. Розчини кислот
стандартизували рН-метричним титруванням. Рівноважну концентрацію металів в
водній та органічній фазах визначали на атомно-абсорбційному спектрофотометрі
“Сатурн-3П-1” (полум’я пропан-бутан – повітря). Кислотність розчинів
контролювали на рН-метрі ЭВ-74 зі скляним електродом.
Результати. Селективність комплексоутвореня можна визначити за різницею
значень логарифмів констант стійкості (екстракції) комплексів двох елементів:
∆lg K = lg K1 – lg K2.
При переході до екстракції можна досягти більш високих значень ∆lg Kех. Так,
значення ∆lg Kст. для комплексів K+ та Na+ з 15С5 рівне 0,04, з 18С6 – 1,23, а з
DB18С6 – 0,5. При екстракції ж пікратних комплексів цих металів бензеном ∆lg Kех
приймає, відповідно, слідуючі значення: 1,32; 2,58; 2,44.
Вибірковість вилучення металів при допомозі краун-етерів сильно змінюється в
залежності від хімічної природи розчинника та йонної сили розчину.
Помітний вплив на селективність екстракції має будова ліганда. Наприклад,
макроциклічні складні етери на основі 18С6 краще екстрагують йони Li+, ніж Na+, K+
та NH4+, хоча константи екстракції останніх з 18С6 значно вищі. Таке явище можна
пояснити наявністю складноетерних груп, які забезпечують найбільш сильну
взаємодію з йонами літію. При введенні в ароматичний цикл DB18С6
електронегативних замісників комплексоутворююча здатність краун-етера різко
знижується. В той же час наявність вінільної групи практично не впливає на
властивості ліганда, а введення в ароматичний цикл DB18С6 α-оксиалкільної групи
дещо підвищує його екстракційну здатність. Це пояснюється здатністю спиртових
груп сольватувати аніони пікринової кислоти.
Заміна одного чи кількох атомів Оксигену в кільці макроцикла на атоми
Нітрогену, Сульфуру, Фосфору, Силіцію, Арсену і інших елементів веде до
утворення гетерокраун-сполук, які в значній мірі відрізняються від оксигеновмісних
аналогів вибірковістю комплексоутворення. Такі краун-етери можуть бути
ефективними реагентами для екстракції не лише йонів лужних та лужноземельних
металів, а й перехідних та ряду інших елементів.
Висновки.
Вивчено фактори , що впливають на зміну селективності вилучення металів при
екстракції їх в виді різнолігандних комплексів з макроциклічними поліетерами та
неорганічними і органічними аніонами. Показана можливість використання даних
екстракційних систем для розділення близьких за властивостями металів.

Розклад H2O2 подвійними молібдатами РЗЕ та Сu(І)
Ірина Курапова, Тетяна Петренко
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Серед оксидних сполук досить поширені подвійні солі типу MR(EO4)2, M+
‒ NH4, Li, Na, K, Rb, Cs, Cu, Ag, Tl, R3+ ‒ тривалентний р-, d- або f-метал, Е6+ ‒ S, Se,
Cr, Mo, W. У порівнянні із загальною кількістю всіх сполук цього типу на практиці
використовуються лише деякі, причиною цього є вузьке коло вивчених властивостей
названих сполук [1]. В даній роботі поставлена мета кількісно дослідити реакційні
властивості деяких представників сполук CuR(MoO4)2 при R – Се, Sm, Eu, Er, Yb, з
модельною речовиною – гідроген пероксидом у водному розчині.
Матеріали та методи. Подвійні молібдати Sm, Eu, Er, Yb та Сu(І) одержували за
відомою методикою з відповідних оксидів, взятих у мольному співвідношенні
[Cu2O]:[R2O3]:[MoO3] = 1:1:4. Сполуку з церієм синтезували з Cu2O, Се2(MoO4)3 і
MoO3 у кількостях відповідно до формули CuСе(MoO4)2. Вихідні речовини мали
кваліфікацію «хч» і «чда», молібденову кислоту одержували у лабораторних умовах
із реактивів марки «чда». Для ідентифікації одержаних CuR(MoO4)2, R – Се, Sm, Eu,
Er, Yb, використовували метод РФА (установка ДРОН УМ-1, CuKα –
випромінювання, комп’ютерна реєстрація кутів відбиття з точністю 2±0,04 град).
Дериватограми знімали на дериватографі Л. Паулік, П. Паулік і Л. Ердей зі
швидкістю нагрівання 0,167 град/с, з наважками 0,50-0,80 г в корундових тиглях,
ДТА – 1/10, ДТГ – 1/10, точність вимірювання температури – ±10оС). ІЧ-спектри
знімали на спектрографі UR-20 (готували пігулки в KBr). Для визначення кінетики
розкладання гідроген пероксиду використовували волюмометричний метод
Результати. Спрощену схему взаємодії CuR(MoO4)2 з Н2О2 можна представити
кількома стадіями:
2Cu1+R(MoO4)2 + Н2О2 → Cu2+MoO4↓+ R2(MoO4)3 + Cu(OH)2↓ + побічні продукти
у розчині;
Cu2+MoO4 + 4Н2О2 → [Cu (Н2О2)4]MoO4 (активований комплекс);
[Cu (Н2О2)4]MoO4 → CuMoO4↓+ 4Н2О + 2О2↑
З наведеної схеми видно, що розкладання гідроген пероксиду подвійними
молібдатами РЗЕ та Cu(І) відбувається щонайменше за рахунок двох процесів.
Перший – це пряма реакція Cu1+ сполук CuR(MoO4)2, R – Се, Sm, Eu, Er, Yb, з
гідроген пероксидом. Внаслідок цього утворюється Cu2+MoO4. І другий – каталітична
дія Cu2+MoO4 на гідроген пероксид, що призводить до його розкладання. Отже
розкладання гідроген пероксиду під впливом CuR(MoO4)2 спричинене як реакційним,
так і каталітичним процесами.
Одержані в даній роботі результати показують на реальну можливість
використання CuR(MoO4)2 в якості активних матеріалів для розкладання Н2О2 з
помірною швидкістю.
Висновок. Доведена активність CuR(MoO4)2 як функціональних матеріалів, що
впливають на розкладання гідроген пероксиду. Одержані результати можуть мати
практичне значення.
Література
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Застосування газових сенсорів для моніторингу об’єктів довкілля
Андрій Данилюк
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Галина Мартинюк
Рівненський державний гуманітарний університет, Рівне, Україна
Ірина Максимчук
Рівненський природничо-математичний ліцей «Елітар», Рівне, Україна
Вступ. На сьогоднішній день екологічна ситуація в Україні та світі дуже
непроста. Однією із головних проблем погіршення екологічної ситуації є проблема
забруднення атмосферного повітря. Тому надзвичайно актуальним є пошук та
розробка нових матеріалів – потенційних маркерів для виявлення токсичних речовин
у повітрі [1].
Матеріали та методи. Об’єктом дослідження є тонкі плівки органічних
напівпровідників, властивості яких суттєво змінюються під дією полярних газів.
Предметом дослідження є фізико-хімічні та сенсорні властивості органічних та
неорганічних напівпровідникових плівок в умовах адсорбції полярних газів. Методи
дослідження: оптична та електронна спектроскопія.
Результати. Для виготовлення чутливого елемента сенсора здійснювали окисну
полімеризацію 0,01 − 0,025 М розчинів мономерів (ПАН або ПоТІ) відповідно.
Плівки формували методом поливу композиції на поверхню тефлону або органічного
скла з наступною монолітизацією плівки при температурі 59−600С протягом двох
годин. Після відділення від підкладки утворювалась рівномірна, гнучка плівка
яскраво-зеленого кольору, яку використовували для виготовлення сенсора,
найпростішої будови. Полімерні плівки композитів утворених на основі спряжених
поліаміноаренів: поліаніліну (ПАН), поліортотолуїдину (ПоТІ), поліортоанізідину
(ПоА) синтезували окисною полімеризацією мономеру у розчині (гелі) полімерної
матриці ПАК або ПМАК. В результаті утворюються полімерні дисперсії зеленого
(ПМАК−ПАН) та рожевого кольору (ПАК−ПоА). За великих концентрацій мономеру
дисперсії зелено-синього кольору, стабільні до осідання протягом кількох місяців.
Гнучкі, прозорі, плівкові композити виливали на поверхню скла або тефлону і
витримували за Т= 323–333 К. Виявлено, що за наявності навіть незначної кількості
HF в повітрі (<0,001 Па), колір індикатора різко змінюється – з яскраво-зеленого на
темно-синій (у випадку ПАН і ПоТІ) та з зелено-синього на фіолетовий у випадку
ПоА (рис. 4.5). Якщо концентрація HF зростає, плівка набуває світло-синього
кольору (ПАН, ПоТІ), або стає бордовою (ПоА).
Висновок. Методом окисної полімеризації були сформовані тонкі плівки
поліакрилової (ПАК) та поліметакрилової кислот (ПМАК) на основі спряжених
поліаміноаренів поліаніліну (ПАН) та його похідних: поліанізидину (ПоА),
поліортотолуїдину (ПоТІ). На основі зміни електронної структури полімеру
спостерігався ефект зміни положення максимумів оптичного поглинання і,
відповідно, кольору плівок, що може бути використано для створення візуальних
експрес-індикаторів контролю атмосферного повітря, зокрема для виявлення в ньому
такого небезпечного забруднювача як гідрогенфлуорид.
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Вплив дисбалансу Омега-3 та Омега-6 жирних кислот на організм людини
Альона Куделко, Інна Попова
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Омега-3 та Омега-6 - два основні класи ненасичених жирних кислот. Вони
відрізняються розташуванням подвійного зв’язку в молекулі. Омега-3 поліненасичені
жирні кислоти мають подвійний зв'язок в омега-3 позиції, тобто біля третього атома
Карбону від метильного радикалу жирної кислоти. Омега-6 ненасичені жирні
кислоти мають подвійний зв'язок що знаходиться в кінці шостого атома Карбону.
Матеріали та методи. В роботі використано аналіз наукової літератури стосовно
впливу дисбалансу між Омега-3 та Омега-6 жирними кислотами на організм людини.
Результати. До складу ω-3 жирів входять три незамінних жирних кислоти:
ейкозапентаєнова - EPA (С20:5), докозагексаєнова - DHA (С22:6) та α-ліноленова ALA (С18:3n3). Найбільш значущими для людини кислотами класу ω-6 є арахідонова
та лінолева кислоти.
Жирні кислоти ω-6 і ω-3 конкурують за метаболізацію ферментними системами і
можуть заміщувати одна одну. Співвідношення ω-6/ω-3 поліненасичених жирних
кислот, що рекомендується науковцями, у раціоні здорової людини повинно
становити 10:1, а для лікувального харчування — від 3:1 до 5:1. На підставі клінічних
та експериментальних досліджень зарубіжних вчених співвідношення кислот ω-6 та
ω-3, що рекомендується, становить від 4:1 до 2:1. Ті ж, хто харчується типовою для
більшості їжею, нерідко тримаються співвідношення 1:25, в складних випадках і
1:100. Цей чинник помітно впливає на розвиток багатьох хронічних хвороб - алергії,
артриту, серцево-судинної системи, деменції, ожиріння. Крім того, проблеми зі
здоров'ям, причому не лише з фізичним, але й із психічним, виникають, у тому числі
з дисбалансом жирних кислот в організмі.
Дисбаланс жирних кислот обумовлений способом харчування. Це відбувається за
рахунок споживання продуктів з великою кількістю рослинних жирів: майонезу,
соусів, продуктів фастфуду (наприклад картоплі фрі), кондитерських виробів
(мафіни, печиво, шоколадні батончики, крекери). Але цей факт не виключає повного
вилученя з раціону Омега-6 кислоти. Це лише означає, що потрібно зменшити
кількість продуктів, в яких міститься надлишок Омега-6 кислот.
Для створення балансу Омега-3 жирних кислот, потрібно включити в раціон
харчування жирну рибу, а саме лосось, особливо дикий, оселедець, скумбрію, тунець,
тріску та мінтай, а також їх печінку, анчоуси, рибну ікру. Значно збалансувати
харчування можливо за умов додавання у тижневе меню кількох порцій цих видів
риби та рибних продуктів.
Висновок. Для налагодження балансу між Омега-3 та Омега-6 жирними
кислотами в організмі людини, потрібно зменшити споживання продуктів
харчування з багатим вмістом Омега-6 жирних кислот та підвищити споживання
продуктів с високим вмістом Омега-3 жирних кислот.
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Транс-жири – негативний вплив на здоров′я людини
Аліна Коваленко, Наталія Зінченко
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Що ж таке — транс-жири? І чому, попри науково доведену небезпеку,
попри застереження від дієтологів, ендокринологів про те, що транс-жири буквально
перетворюють звичну їжу на отруту, люди щодня споживають у великих кількостях
ці жири?
Матеріали та методи. Під час підготовки були проаналізовані вітчизняні та
закордонні літературні джерела щодо негативного впливу транс-жирів на здоров′я
людини.
Результати. Транс-жири - це штучно отримані специфічні ненасичені жири, що
містять транс-ізомери жирних кислот. Незначні кількості транс-жирів зустрічаються
в природі в деяких м’ясних та молочних продуктах, гідрогенізовані жири містяться в
багатьох сучасних продуктах. Можна сміливо стверджувати – вони всюди.
Промислові транс-жири почали виробляти ще наприкінці 19 століття (а саме у
1911 році). На замовлення останнього імператора Франції Наполеона ІІІ французькій
хімік Іполіт Меж-Мурьє для потреб армії (яку було дорого годувати натуральним
вершковим маслом) створив бюджетний якісний замінник, який він назвав
«олеомаргарин». Знадобилися століття, щоб довести негативний вплив транс-жирів
на здоров′я людей.
За даними ВООЗ, щороку тисячі людей у світі помирають внаслідок серцевосудинних хвороб, які виникають через надмірне споживання продуктів, що містять
транс-жири. Найчастіше транс-жири містяться у кондитерських виробах на основі
кулінарного жиру, випічці, снеках, напівфабрикатах, продуктах глибокої заморозки,
маргарині, спреді, міксі вершкового масла і рослинних олій, рафінованій рослинній
олії, білому хлібі, майонезі, кетчупі, продукції фаст-фуду.
Транс-жири в раціоні харчування впливають на обмінні процеси і призводять до
розладу імунної системи та проблем з органами травлення. Гідрогенізовані жири
мають змінену (спотворену) молекулярну структуру, не характерну для природних
сполук. Вбудовуючись в клітини нашого організму, транс-жири порушують
клітинний метаболізм (обмін речовин). Гідрогенізовані жири перешкоджають
повноцінному живленню клітин і сприяють накопиченню токсинів, змінюють
структуру клітин і є причиною різного роду серйозних захворювань.
Особливо небезпечні транс-жири для організму дитини, у якої ще не
сформований імунітет. Тому необхідно особливо уважно ставитися до харчування
дитини, підлітка. За даними соціальних досліджень третина молоді в нашій країні
майже щодня споживають «швидку їжу» - переважно через улюблені чіпси,
кондитерські вироби Показово, що при цьому більшість молодих українців розуміє
небезпечність такої їжі. За результатами досліджень доведено, що вживання
маргарину дітьми у віці 3-7 років послабляє їх інтелектуальний розвиток, пам’ять,
увагу та показники успішності. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я
(ВООЗ), здоров’я людини майже на 80-85% залежить від того, які поживні речовини
(нутрієнти) вона споживає, необхідно свідомо підходити до вибору продуктів.
Висновок. Немає ніяких сумнівів у тому, що необхідно обмежувати споживання
транс-жирів до максимально можливого мінімуму. Читайте етикетки на продуктах,
щоб зробити вибір на користь продуктів з низьким вмістом насичених жирів.
Мотивуйте себе, своїх рідних, своїх друзів харчуватися здорово.

Бурштинова кислота - харчовий антиоксидант і джерело життєвої енергії
Антоніна Задоян, Наталія Зінченко
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Бурштинова кислота має широкий спектр корисної дії: сприяє
підвищенню енергетичних та імунно-захисних сил організму, є природним
регулятором роботи усіх систем організму. Зокрема системна дія визначається
антиоксидантною, антигіпоксичною і метаболічною властивостями.
Матеріали та методи. В тезах використовувався аналіз наукової літератури
стосовно хімічних властивостей бурштинової кислоти і їх використання у
виробництві харчових продуктів і напоїв, лікарських і косметичних засобів, БАДів.
Результати. Бурштинова кислота (Succinic Acid) – бутандіова кислота, етан1,2-дикарбонова кислота – міститься не тільки у бурштині (приблизно 3-8%) хоча і
отримала назву від органічного мінералу бурштину, сухою перегонкою якого була
вперше синтезована у XVII столітті.
Здоровий організм для задоволення щоденних потреб самостійно виробляє у
процесі енергетичного обміну рівно стільки речовини, скільки необхідно для
нормального функціонування усіх органів. Таким чином за добу виробляється
приблизно 200 мг бурштинової кислоти у вигляді аніонів і солей, а частину організм
отримує з продуктів харчування.
Джepeлaми бypштинoвoї киcлoти є: киcлoмoлoчні продукти, сири, чopний хліб,
мopeпpoдyкти (устриці), витpимaні винa, пивo (пивні дpіжджі), квaшeнa кaпycтa,
аґрус, ріпа, ревінь, вишня, винoгpaд cвітлиx copтів, нacіння ячмeню тa coняшникy,
люцepнa. Для продуктів, що не містять бурштинову кислоту (різні напої, жувальна
гумка, карамель, сухі та желеподібні десерти, порошкові суміші).
Бурштинова кислота — універсальний і багатофункціональний засіб,
який застосовують:
‒ у харчовій промисловості (офіційно дозволено використовувати харчову
добавку Е363, яка, головним чином, виконує роль регулятора кислотності),
‒ в медичній галузі (бурштинова кислота відома як засіб, що підвищує активність
метаболічних процесів в організмі людини, забезпечує енергозбереження і
регенерацію тканин, використовується у виробництві седативних препаратів,
антиспазматичних, антиплегматичних, протизапальних засобів і протизаплідних
засобів, при лікуванні раку),
‒ в косметології і виробництві косметичних засобів (входить до складу багатьох
косметологічних засобів: креми, сироватки та ін.),
‒ у сільському господарстві (в якості біостимулятора для рослин: прискорює
дозрівання плодів, підвищує холодо- та посухостійкість, зміцнює імунітет у слабких і
хворих рослин, підвищує врожайність, збільшує вміст вітамінів та вуглеводів у
плодах),
‒ при лабораторних дослідженнях (бурштинова кислота застосовується у вигляді
стандарту-титру для титрування, а також для інших процесів хімічного аналізу.
Висновок. Застосування бурштинової кислоти дозволяє отримувати екологічно
чисті продукти харчування з вираженою детоксикаційною дією та здатністю
активувати функціональні процеси та розумову працездатність. Вона буквально
омолоджує організм.

Противірусні властивості похідних 1,2,4-триазолу
Михайло Галецький, Наталія Сімурова
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. 1,2,4 та 1,3,4-Триазольні цикли за рахунок своєї високої фармакологічної
активності та низької токсичності включені до ряду противірусних лікарських
препаратів, активних до різних штамів вірусів, включаючи COVID-19 [1].
Матеріали та методи. Огляд наукових публікацій з 2015 року за ресурсом
Google Academia, присвячених синтезу та вивченню противірусних властивостей
сполук з 1,2,4-триазольним циклом. Розглянуто ізостеричні аналоги відомих
лікарських засобів та нові молекули.
Результати. П’ятичленний 1,2,4-триазольний цикл є важливим структурним
фрагментом при створенні нових лікарських засобів. Це пов'язано з тим, що
триазольний цикл можна розглядати як біоізостер амідної, естерної та карбоксильної
груп; триазольний цикл має гарні фармакокінетичні та фармакодинамічні
властивості, зокрема гарну розчинність; взаємодіє з біологічними рецепторами з
високою спорідненістю завдяки дипольному характеру та здатністі утворювати
міжмолекулярні водневі зв'язки.
Декілька відомих противірусних препаратів з 1,2,4-триазольним циклом вже
широко застосовуються у сучасній медичній практиці, зокрема Рібавірин та
Доравірин. Синтез ряду нових аналогів Рібавірину та Доравірину з вираженими
противірусними властивостями підтверджує теорію ізостеризму.
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Аналіз наукових публікацій свідчить, що актуальним напрямком досліджень є
дизайн сполук, які поряд з триазольним циклом містять й інші групи, які можуть
впливати на біологічні властивості молекули. Це можуть бути конденсовані сполуки,
що включають триазинові, піримідинові кільця тощо.
Велике значення у пошукових роботах відводиться сучасним принципам
органічної хімії – молекулярному моделюванню, застосуванню нових методів
стимуляції органічних реакцій, використанню селективних нанорозмірних та
молекулярних каталітичних систем, нових реагентів, методології «зеленої хімії».
Висновок. Синтез нових похідних 1,2,4-триазолу є перспективним напрямком
розробки та впровадження у медичну практику сучасних противірусних засобів,
активних проти широкого спектра ДНК та РНК вірусів з селективною дією.
Література.
1. Aggarwal, R.; Sumran, G. An insight on medicinal attributes of 1,2,4-triazoles.
Eur. J. Med. Chem. 2020, 112652.

Поліметинові барвники на основі тіазоло (3,2-а)піримідинієвих і пірамідо(2,1-b)тіазолієвих солей з трифторметильною групою в піримідиновому
циклі
Деніс Крисанов, Сергій Шульга
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Поліметинові барвники це великий клас синтетичних барвників, які
мають в своєму складі електронодонорні і електроакцепторні групи, з’єднані
ланцюгами вільних або заміщених метинових груп (-СН=) і містять при цьому
непарну кількість атомів Карбону в такому ланцюзі. Поліметинові барвники мають
широку область використання в біології і медицині як оптичні індикатори а також
для виробництва фотографічних і сенсибілізуючих товарів [1, 2].
Матеріали і методи. Об’єктом дослідження є нові поліметинові барвники
отримані з тіазоло(3,2-а)піримідінієвих, піримідо(2,1-b)бензтіазолієвих солей з
трифторметильною групою в α-положенні до мостикового атома Нітрогену.
Результати. Відомо [3, 4], що тіазоло(3,2-а)піримідінієві солі і їх бензопохідні,
які містять метильні або метиленові групи в α- і (або) γ- положеннях до мостикового
четвертинного атому азоту в піримідиновому циклі дають поліметинові барвники,
причому активними є обидва положення.
З
перхлоратів
трифторметилтіазоло(3,2-а)піримідинія
та
пірамідо(2,1b)бензтіазолію синтезовано 10 барвників – стирилів, з різними замісниками (Н, СН3,
С6Н5) в другому і третьому положеннях тіазольного кільця. При порівнянні λмакс
стирилів, синтезованих в даній роботі, відповідним λмакс сполук, які не містять в
своєму складі трифторметильної групи, спостерігається батохромний зсув λмакс на 1924 нм залежно від замісника в тіазольному циклі. Інтенсивність поглинання суттєво
не змінюється.
За умови взаємодії перхлоратів трифторметилтіазоло(3,2-а)піримідинія і 3-метил2-меркаптобензтіазолія
утворюються
монометинціаніни.
Монометинціаніни,
синтезовані нами з трифторметилтіазоло(3,2-а)піримідинія, мають пологу криву
поглинання з одним максимумом, що підтверджує структуру α-монометинціаніна та
доводить утворення лише одного ізомеру, а саме з метильною групою в α-положенні
до мостикового атома азоту.
Нами синтезовані симетричні, несиметричні карбоціаніни і мероціаніни та
опрацьовані їх спектри поглинання.
Висновки. Синтезовано нові поліметинові барвники різного типу – стирили,
монометинціаніни, симетричні і несиметричні карбоціаніни та мероціаніни. Для
кожного барвника отримані спектри поглинання і одержано дані λмакс, інтенсивності
поглинання і елементного аналізу.
Література.
1. О. М. Костенко, С. Ю. Дмітрієв, С. М. Ярмолюк // Біополімери і клітина –
2001. – Т. 17. – № 1. – C. 80-84.
2. О.О. Іщенко, Ю.Л. Сломінський, О. І. Толмачов // Журнал орг. та фарм.
хімії. – 2009. – Т.7, вип. 3(27). – С. 3-24.
3. Kim D. G., Vershinina E. A. Chemistry of heterocyclic compounds. – 2010. – Т. 46.
– №. 6. – С. 773-774.
4. Kim D. G., Vershinina E. A. Chemistry of Heterocyclic Compounds. – 2014. – Т. 50.
– №. 7. – С. 911-931.

Порівняльний аналіз вмісту йоду в зразках кухонної солі
Олексій Латушкін, Наталія Сімурова
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. В Україні актуальною стає проблема забезпечення населення йодом. Йод
є важливим мікроелементом, основною його функцією в організмі є участь у синтезі
гормонів щитовидної залози. Одним з найбільш ефективних методів забезпечення
населення йодом є вживання солі, збагаченої цим елементом
Матеріали та методи. Досліджувались зразки кухонної кам’яної, йодованої,
морської солі, а також солі «Екстра» різних виробників з торгової мережі м. Києва.
Вміст йоду у зразках визначали методом йодометричного титрування.
Результати. Як свідчать дослідження [1], споживання йодованої солі на
сьогоднішній день є найбільш доступним засобом профілактики йодного дефіциту
для населення. Такий метод регламентується законодавством більше ніж 90 країн
світу та дає відчутні результати. Проте в Україні обов’язкове йодування солі, на
жаль, не закріплено на законодавчому рівні.
Для йодування солі в Україні за ДСТУ 3583:2015 використовується йодат калію.
Йодовану сіль, збагачену йодатом калію (KIO3) з масовою часткою йоду 40±15×104%, рекомендовано до вживання з метою забезпечення організму людини
оптимальною кількістю йоду. Нами визначено вміст міст йоду у 50 зразках різних
видів кухонної солі (по 10 кожного виду солі).
Метод йодометричного титрування, що був нами застосований для аналізу,
ґрунтується на наступних реакціях:
IO3- + 5I- + 6 H+ = 3I2 + 3H2O
2 Na2S2O3 + I2 = 2NaI + Na2S4O6
Одержані результати показали, що вміст йоду у зразках солі прогнозовано є
найбільшим для йодованої солі. Кількість йоду в солі корелюється з терміном
зберігання продукту. Йодована сіль, термін придатності якої закінчився, містить
значно меншу за декларовану кількість йоду (не відповідає ДСТУ). Усі інші види
солі містять недостатню кількість йоду, або не містять його взагалі (зразки солі
«Екстра»).
Результати досліджень представлено у табл. 1.
Таблиця 1.
Вміст йоду у зразках солі (×10-4%)
Кам’яна
Кам’яна
Йодована
Сіль
Морська
сіль
йодована сіль
сіль мелена
«Екстра»
сіль
1,0-6,3
20,4-47,6
35,2-44,1
0
0,5-1,3
Висновки. Одержані результати свідчать, що надійним джерелом йоду можна
вважати лише кухонну кам’яну йодовану сіль. Морська сіль не має переваги перед
звичайною кухонною кам’яною сіллю за вмістом йоду. Спостерігається чітка
кореляція наявності йоду з терміном зберігання йодованої солі, який становить 9
місяців з дати виготовлення.
Список літератури
1. Zimmermann M. Salt iodization decreased the risk of thyrotoxicosis in Denmark
by the halve. Clinical and experimental thyroidology. 2019; 15(2): 38-41.

Дослідження проблеми йододефіциту
Діана Клименко, Надія Квітковська
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Наразі практично все населення України має дефіцит йоду в організмі.
Йододефіцит може призводити до розвитку патології щитоподібної залози і
розумових розладів різного ступеня важкості.
Матеріали та методи. Використовувався порівняльний аналіз літературних
джерел, а також інтернет ресурсів.
Результати. Основне призначення Йоду – синтез гормонів: трийодотироніну і
тетрайодотироніну (тироксину) відбувається шляхом йодування тирозину і
подальшої конденсації його двох молекул.
Встановлено, що їхня дія на клітинному та субклітинному рівнях пов'язана з
різноплановим впливом на мембранні процеси, мітохондрії, ядро, білковий обмін,
процес обміну ліпідів і нервову систему.
Добова потреба в Йоді для людини становить 150 мкг і покривається за рахунок
води та продуктів харчування, з яких найбільш багатими на Йод є яйця, риба, морські
продукти, морська капуста, хурма, солодкий перець і фейхоа.
Крім прямого дефіциту Йоду, існують різноманітні фактори, що спричиняють
його відносну нестачу, навіть за адекватного надходження цього мікроелемента в
організм людини. Збільшує дефіцит Йоду надлишок таких елементів як Кальцій,
Магній (зв’язуються з Йодом), Флуор, Хлор, Бром, Манган. Негативно впливає на
засвоєння Йоду дефіцит Цинку, Селену та Кобальту. Для України характерний
високий вміст в ґрунті Мангану, низький вміст Цинку, Кобальту та Селену. В
багатьох регіонах України населення вживає воду високої мінералізації та
жорсткості. Для зменшення ступеня негативного впливу високої концентрації сполук
Кальцію потрібно використовувати в харчуванні пом’якшену та очищену воду.
З метою усунення проблеми йододефіциту в організмі людини в Україні йодують
сіль, фасовану воду, хліб, молоко, додають йодиди у воду при зрошуванні полів та
корм домашнім тваринам.
Для групової та індивідуальної профілактики людям із захворюваннями
щитоподібної залози рекомендовані виключно фармакологічні препарати йодиду
калію. Форма випуску у вигляді таблеток із вмістом йодиду калію 100 та 200 мкг
дозволяють точно дозувати їх для найбільш чутливих до йододефіциту категорій
населення.
Висновок. Для подолання йододефіцитних захворювань людини необхідно
вживати в їжу багаті на йод продукти харчування, йодовану сіль, а також додатково
використовувати спеціальні препарати йоду.
Література.
1. Суходольська Н.П., Кухельна Н.В. Визначення йоду в об’єктах довкілля //
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Методи збагачення продуктів харчування йодом
Христина Чебаненко
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Широко поширене йодування солі, олій, хліба, продукції тваринництва.
Серйозні зусилля світової спільноти призвели до значних успіхів у боротьбі з
дефіцитом йоду.
Матеріали та методи. Аналіз літературних джерел.
Результати. Найважливішим джерелом йоду для населення розвинених країн є
збагачена йодом продукція тваринництва. Також у багатьох державах для
профілактики йодозалежних захворювань використовують йодовану сіль, яку
отримують шляхом додавання калій йодиду (КІ) до калій йодату (КІО3). КІО3 є
сильним окисником у поєднанні з органічними речовинами, він може призвести до
незворотного окиснення та хімічної модифікації, з утворенням речовин з
невизначеними хімічними властивостями. КІО3 часто викликає погіршення
органолептичних та фізико-хімічних властивостей готових виробів [1]. Також,
порівняно висока гігроскопічність та розчинність КІ у воді зумовлює його втрати під
час зберігання та технологічної обробки, особливо у процесах приготування.
Використання йодованої солі має деякі недоліки, а саме: надлишок солі
шкідливий для організму, а при деяких захворюваннях сіль взагалі протипоказана;
йод знаходиться в солі у вигляді нестійкої хімічної сполуки, що призводить до
значної втрати йоду під час зберігання, за деякими даними можуть досягати 67 % та
має негативний вплив на якісні показники готових виробів [2]. Більшість виробників
використовують добавки на основі KI, такі препарати дуже поширені та недорогі.
Додати KI у воду можна, але шукати йод у цій воді складно. Його там не буде вже за
кілька днів. А якщо піддати продукт нагріванню, то йод «летить» миттєво. Крім
нагрівання, утворення активного летючого йоду провокує ультрафіолетове
опромінення (сонячне світло, світло ламп). Таким чином, багато виробників
потрапляють у своєрідну пастку – з одного боку вони додали у свою продукцію
йодовмісну добавку, з іншого – за фактом, у продукті йоду практично немає. Вихід є
– треба зв'язати йод і зробити його неактивним. Наприклад, такі препарати є - це
"Йодказеїн" або "Йодозин". Але проблема в тому, що йодказеїн не розчиняється у
воді, отже, багатьом він не підходить. Також, в Україні розроблені технології
харчових продуктів із застосуванням морських водоростей [3]. Заслуговує на увагу
така рослина, як зірочник середній роду Steilaria media, вміст йоду в якій складає
360-700 мкг на 100 г сухої маси [4].
Висновок. Наведені методи забезпечення організму йодом не є універсальними,
тому актуальним є створення нових продуктів харчування, що містять йод, є
стабільними під час технологічних процесів та мають високу біологічну доступність.
Література
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Вміст йоду в комплексах циклодекстрину з йодом
Христина Чебаненко, Василь Пасічний
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Аналізуючи літературні дані щодо будови комплексів, що утворюються при
взаємодії циклодекстринів (CD) з йодом, було помічено протиріччя, що полягають у
відмінностях елементного складу.
Матеріали та методи. Вміст йоду в комплексі визначали йодометричним
титруванням, описаним Ван та співавторами [1] та методом скануючої електронної
мікроскопії (СЕМ).
Результати. Експериментальні дані вмісту йоду в комплексах, отримані методом
йодометричного титрування та методом скануючої електронної мікроскопії наведені в
таблиці 1.
Таблиця 1. Вміст йоду (%) в комплексах циклодекстрину з йодом
Комплекс
СЕМ
Титрування
β-CD-I2

16,82±0,4

16,9±0,1

β-CD-I2 (1 рік зберігання)

15,42±0,3

14,9±0,1

Згідно з цими даними молекулярний йод взаємодіє з β-циклодекстрином, в
результаті чого утворюється комплекс «гість-хазяїн» з співвідношенням 1:1. Але ці
результати не узгоджені з відомими рентгенографічними аналізами, які вказують на те,
що β-циклодекстрин утворює комплекс з йодом β-CD·I7ˉ, тоді як взаємодія αциклодекстрину з йодом призводить до утворення комплексу з загальною формулою αCD·I5ˉ [2]. Для дослідження даних вмісту йоду у отриманому комплексі взяли значення
16,8 %, що відповідає еквімолекулярному співвідношенню β-CD і I2 в комплексі. Як
видно з таблиці 1, результати вмісту йоду в сполуках β-циклодекстрину з йодом,
отриманими з методів СEM та йодометричного титрування, майже схожі. Ці дані
вказують на високу відтворюваність процесу синтезу комплексів і точність методу
йодометричного титрування. Дані про вміст йоду в зразках, отриманих при
йодометричному титруванні, близькі до теоретично оціненого на основі індивідуальної
атомної маси. Цікаво, що зберігання протягом 1 року при температурі 4 °С свідчить
про те, що комплекс β-CD·I2 втратив невелику кількість йоду, який можна просто і
точно визначити методом йодометричного титрування (табл.1). Таким чином, комплекс
залишався відносно стабільним при тривалому зберіганні.
Висновок. Експериментальні дані про вміст йоду в комплексах включення
показали, що β-циклодекстрин реагує з KI3, що призводить до формування комплексу
«гість-хазяїн» з стехіометричним співвідношенням 1:1.
Література.
1. Wang T., Li B., Feng Y. et.al. Preparation, quantitive analysis and bacteriostasis of
solid state iodine inclusion complex with β-cyclodextrin // J. Incl. Phenom. Macrocycl.
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Вплив термообробки на якісні складові молока
Анна Косяк, Надія Квітковська
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Добовий раціон сучасної людини складно уявити без різноманітних
молочних продуктів. Проте сировина не може використовуватися безпосередньо без
термічної обробки, адже є досить сприятливою для розвитку різноманітних культур
мікроорганізмів [1].
Матеріали та методи. Використовувалися данні на основі аналізу навчальної,
наукової, довідкової літератури, а також з відкритого простору інтернету.
Результати.
При пастеризації молока гинуть від 98 до 99,9% вегетативних клітин. Тривалий
вплив високих температур може викликати незворотні зміни структури і
властивостей білків та інших складових частин молока. При температурі вище 85 °С
частково змінюється казеїн, але більшого впливу зазнає альбумін молока. Спочатку
відбувається денатурація, яка супроводжується розвертанням поліпептидних
ланцюгів та звільнюються сульфургідрильні, гідроксильні та ін групи. Потім
денатуровані білки при взаємодії SH-груп утворюють дисульфідні зв‘язки (-S-S-) і
агрегують при частковій або повній втраті розчинності. В першу чергу агрегує
денатурований β-лактоглобулін, який взаємодіє з казеїновими міцелами [2] .
Внаслідок теплової обробки в молоці з’являється також вільний жир, який в свою
чергу є причиною таких вад як прогірклий і салистий присмак.
Під час теплової обробки молока відбувається реакція Майяра: альдегідна група
лактози молока реагує з ε-аміногрупою лізину з утворенням лактолузолізину, з
одночасним руйнуванням триптофану. При проведенні термічної обробки молока
зазнає змін його сольовий склад – змінюється вміст йонного кальцію. Розчинні
фосфорнокислі солі переходять у нерозчинні. Часткове зсідання білків та утворення
нерозчинних солей на поверхні пастеризаторів призводить до утворення молочного
каменя. Це пояснюється випаданням осаду кальцієвих солей. Під час нагрівання
розчинений кальцій і фосфат стають частково нерозчинними і значною мірою
асоціюються з міцелами казеїну. Концентрування молока під час випаровування води
викликає падіння рН, що обумовлено формуванням додаткового фосфату кальцію в
казеїнових міцелах. Відповідно концентрація йонного Кальцію, а також частка
розчиненого цитрату і фосфату зменшується [3].
Серед вітамінів найбільш термолабільними є вітаміни А, Е і С. Їх кількісний
вміст у молоці після пастеризації за температури 86,5 °С зменшується: А - на 14,2 %,
Е - на 8,7 % і С - на 27,1 %.
Висновок. З підвищенням ступеня термічної обробки молока, підвищуються
зміни його складу, в результаті чого зменшується харчова і біологічна цінність,
погіршується його смак, запах і технологічні властивості.
Література
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Інгібування анаеробної ферментації за рахунок водної активності
Євгеній Шаповалов1, Анатолій Салюк2, Станіслав Усенко 1,2
Національний центр «Мала академія наук України
2
Національний університет харчових технологій
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Вступ. Показники ефективності метаногенезу значною мірою залежать від
вологості процесу. При високому вмісті СР в субстраті може не вистачати вільної
вологи для проведення твердофазної ферментації. Однак, попередньо впливу водної
активності на ефективність процесу не було здійснено.
Матеріали і методи. Проаналізовано наукові праці щодо впливу водної
активності на ефективність метанової ферментації та визначено різні підходи власне
визначення водної активності
Результати та обговорення. Встановлено, що процес анаеробної ферментації
був не стабільним при вмісті волості 70%. Також, встановлено, що кількість
виробленого біогазу знижувалась при зниженні вологості від 90% до 75%. Окрім
того, анаеробна ферментація пригнічується повністю при вмісті вологості 65% [1] у
будь яких умовах, зокрема при температурі понад 50 оС. Разом із тим окрім вологості
існує інше поняття як водна активність, що є дещо відмінним від вологості. Так,
відношення тисків парів у речовині при певній температурі називають водною
активністю [2]. Іншим визначенням є «наявність вільної води у системі».
Встановлено, що при значеннях водної активності менше, ніж 0,6 відбувається
пригнічення діяльності мікроорганізмів. Ріст бактерій можливий за значень 0,85-1
[3], а оптимум росту бактерій є 0,99-0,995 [2], Окрім того, встановлено, що для
швидкого гідролізу значення водної активності понад 0,91 [4] (див. рис.).

Рисунок. Зміна водної активності в залежності від вмісту СР
Висновки. Водна активність ефективно впливає на анаеробну ферментацію
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Пестициди в навколишньому середовищі - небезпека забруднення. Вплив
пестицидів на організм людини.
Анжеліка Головенько, Олександр Макаренко
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
Вступ. Пестициди – це отруйні речовини, їх сполуки або суміші речовин
хімічного чи біологічного походження, призначені для знищення, регуляції та
припинення розвитку шкідливих організмів, внаслідок діяльності яких вражаються
рослини, тварини, люди і завдається шкода матеріальним цінностям, а також
гризунів, бур’янів, деревної, чагарникової рослинності, засмічуючих видів риб.
Матеріали та методи. В роботі використано аналіз наукової літератури стосовно
пестицидів в харчових продуктах, їх небезпека забруднення та вплив пестицидів на
організм людини.
Результати. Загальновідомо, що населення, яке швидко зростає, потребує
збільшення світового виробництва продуктів харчування.
Існує величезний список ризиків для екосистеми, в основному з
найрізноманітнішими пестицидами, які мають різноманітний вплив. Об’єктом дії
токсичних пестицидів стає широкий спектр організмів. Із загального споживання
пестицидів 80% спрямовано на знищення комах, 15% – на гербіциди, 1,46% – на
грибкові захворювання рослин, а 3% – на інші форми пестицидів. Проте світове
споживання гербіцидів становить близько 47,5%, інсектицидів — близько 29,5%,
фунгіцидів — 17,5%, а решта — 5,5%. На Індію припадає 76% загального
споживання пестицидів у порівнянні зі світовим споживанням 44% [1]. За даними, які
знаходяться у відкритому доступі на сайті Мінприроди, впродовж 2016-2017 роки в
Україні зареєстровано 1092 дозволених до використання пестициди і агрохімікати, у
тому числі 298 пестицидів І і ІІ класів – надзвичайно небезпечні і небезпечні.
Через наявність пестицидів якість води змінюється, що може завдати шкоди всім
типам життя. Збільшення кількості пестициду може завдати більше шкоди людям,
ніж цільовим шкідникам, оскільки для деяких пестицидів необхідні лише мінімальні
дози, щоб знищити людей. Смертельна дія пестицидів спрямована на порушення
роботи статевих гормонів і репродуктивну діяльність, що впливає на ендокринну
діяльність.
Максимально допустимі рівні залишків пестицидів у харчових продуктах часто
встановлюються регулюючими органами багатьох країн.
Висновки. Тривале надходження до організму людини пестицидів із харчовими
продуктами, з водою, може призвести до хронічної інтоксикації і до летальних
наслідків.
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Вступ. Вода – життєвонеобхідна речовина, яка є реакційним середовищем для
хімічних перетворень, забезпечує сталість внутрішнього середовища, забезпечує
перенесення поживних речовин тощо. Проте в харчовій промисловості існує тісний
взаємозв'язок між псуванням продуктів та кількістю води у них.
Матеріали та методи. У роботі використано аналіз сучасної вітчизняної та
зарубіжної літератури стосовно впливу показника активності води на реакції, котрі
відбуваються з харчовими продуктами.
Результати. Для того, щоб транспортувати продукти харчування до країн
Європи та США необхідно конролювати показник активності води (аw).
Активність води (аw) – показний, який показує відношення тиску парів води над
даним продуктом до тиску пари над чистою водою за однакових умов. Тобто аw є
якісним показником, який характеризує міцність зв’язку води з певним продуктом.
Для кожного продукту даний показник розраховується індивідуально. Перш за все
активність води впливає на колір, смак, запах, на розвиток м/о, термін придатності
харчових продуктів, а також визначає умови їх виготовлення та зберігання.
Харчові продукти залежно від активності води прийнято поліляти на три основні
групи: 1) з високою активностю аw = 1,0…0,9 (молочні продукти); 2) з проміжною
активністю аw = 0,9…0,6 (сири); 3) з низькою активністю аw = 0,6…0,0 (борошно) [1].
Саме у кулінарних продуктах з низькою активністю води відбувається
неферментативне потемніння, окиснення жирів, а також втрата водорозчинних
вітамінів. До неферментативних реакцій потемніння харчових продуктів відносять
реакцію карамелізації та реакцію Майяра. Реакція Майяра – послідовність реакцій
між пептидами/білками/амінокислотами та цукрами.
Процес реакцій неферментативного потемніння запускається при температурі
близько 40 – 60 °С і супроводжується взаємодією карбонільної групи цукрів з
нуклеофільною групою амінокислот. Утворені проміжні продукти при взаємодії між
собою призводять до утворення меланоїдинів – речовин, котрі різні за будовою та
кольором. На перебіг реакції меланоїдиноутворення впливає температура, рН,
структура амінокислот та сахаридів, а також велику роль відіграє вологість. Якщо
активність води дуже низька або ж дуже висока, то реакції потемніння
пригнічуються, найшвидше неферментативне потемніння відбувається при
проміжних показниках активності води. Проходження реакції Майяра можна також
сповільнювати шляхом зниження рН, темпрератури або ж виключити цукор з
продукту .
Висновок. Отже, активність води один з основних показників, який впливає на
перебіг біохімічних процесів у харчових продуктах тому цей показних внесли до
системи стандартів ISO 9000, а перевірка продуктів на аw є обов'язковою в ЄС та
США.
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Вступ. Важкі метали — нечітко визначена група елементів з металічними
властивостями, що зазвичай включає перехідні метали, деякі металоїди, лантаноїди і
актиноїди. Класичне розуміння терміну «важкі метали» сьогодні включає хром,
кобальт, нікель, мідь, цинк, миш'як, селен, срібло, кадмій, стибій, ртуть, талій і
свинець, окремі сполуки яких можуть бути досить токсичними.
Матеріали та методи. В роботі використано аналіз наукової літератури стосовно
небезпечного впливу важких металів в рибних продуктах.
Результати. Важкі метали можуть потрапити в наш організм із навколишнього
середовища – з водою, повітрям та їжею. Разом із забрудненням річок та водних
горизонтів, токсичні речовини потрапляють в світовий океан, а звідти в організми
мешканців цих океанів – риби та морепродуктів. Найбільше накопичення важких
металів відбувається в організмі тих істот, які стоять вище за харчовим ланцюжком
(хижі риби).
Рибні продукти містять різну кількість важких металів, особливо меркурію та її
жиророзчинних сполук з забрудненої води. Види риб, які мають велику тривалість
життя і перебувають вище на харчовому ланцюзі, такі, як марлін, тунець, акула, рибамеч, королівська макрель, кафельник, щука і озерна форель містять в собі більше
меркурію, ніж інші. Згідно з FDA, ризик від меркурію при вживанні в їжу риби і
молюсків не повинен спричиняти проблем зі здоров'ям для більшості людей. Тим не
менш, деякі морепродукти можуть містити рівні меркурію, які можуть заподіяти
шкоду майбутній дитині (і особливо розвитку її мозку і нервової системи). У
маленької дитини, високі рівні меркурію може вплинути на розвиток нервової
системи. FDA пропонує три рекомендації для маленьких дітей, вагітних жінок та
жінок дітородного віку. Дослідження показують, що вміст селену в рибі захищає від
токсичного впливу метилмеркурію (MeHg). Риба з більш високим співвідношенням
селену до метилмеркурію (SeHg) краща для споживання, так як селен зв'язується з
метилмеркурієм і перешкоджає її всмоктуванню в стравоході [1].
Хвороба Мінамата — це отруєння метил меркурієм, яке виникло у людей, що
споживали рибу та молюсків, забруднених MeHg, скиданих у стічні води хімічного
заводу (Chisso Co. Ltd.) [2]. Саме в травні 1956 р. хвороба була вперше офіційно
«виявлена» у місті Мінамата, південно-західному регіоні японського острова Кюсю.
Морська продукція в затоці Мінамата показала високий рівень забруднення ртуттю
(від 5,61 до 35,7 ppm). Симптоми у хворих були серйозними, спостерігалися обширні
ураження головного мозку. За 36 років із 2252 пацієнтів, які були офіційно визнані
хворими на Мінамата, 1043 померли.
Висновок. В організмі людини забруднення з меркурієм потрапляють із рибних
продуктів та накопичуються ньому. Вони порушують його роботу. Це може
призвести до тяжких захворювань.
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