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У статті наведено результати досліджень якісного та кількісного вмісту органічних кислот 

у біологічно активному засобі на основі пептидоглікану кисломолочних бактерій методом капіляр-
ного електрофорезу з використанням  приладу Капель-105/105М. За результатами досліджень 
складових компонентів препарату встановлено, що до його складу входить щавелева, лимонна, 
оцтова, молочна, бензойна і сорбінова кислоти. При визначенні кількісного вмісту цих кислот 
встановили найвищу концентрацію оцтової та молочної кислот, які у відсотковому еквіваленті 
становили, відповідно – 6,0 та 2,5 %. 
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Впровадження нових лікарських засобів 
природного походження є надзвичайно актуаль-
ними, оскільки вони характеризуються високою 
біологічною активністю, ефективністю та без-
печністю. Одним із важливих класів біологічно 
активних речовин, які регулюють численні процеси 
організму та виявляють антимікробну і протиза-
пальну дію, є органічні кислоти. Вони є проміжни-
ми продуктами оксидації вуглеводів, жирів, аміно-
кислот і білків, крім того беруть участь у синтезі 
амінокислот, алкалоїдів, стероїдів [1]. Органічні 
кислоти проявляють широкий спектр біологічної дії 
на організм як людини, так і тварин і відіграють 
важливу роль у підтриманні імунного статусу ор-
ганізму [2, 3]. Механізм дії органічних кислот із 
різною хімічною структурою полягає у зміні 
внутрішньоклітинного рН середовища бактерій, 
зниженні енергетичного потенціалу та руйнуванні 
мембран бактеріальної клітини, інгібуванні об-
мінних процесів. Однак, різні органічні кислоти 
мають індивідуальні протимікробні характеристи-
ки. Для глибшого вивчення зв’язку хімічного скла-
ду препаратів з їх біологічною активністю доцільно 
вивчати не тільки якісний склад, але і кількісний 
вміст органічних кислот. 

У лабораторній практиці для контролю 
якості та стандартизації лікарських препаратів 
різних форм використовують хроматографічні 
методи, зокрема високоефективну рідинну хро-
матографію [4] та газову хроматографію з масде-
тектуванням [5]. Однак, на сьогоднішній день 
особливу увагу до себе привернув метод 
розділення складних сумішей за допомогою 

капілярного електрофорезу, який дозволяє одно-
часно аналізувати декілька компонентів різно-
манітної природи з високою ефективністю. Пере-
вагами цього методу є: висока ефективність 
розділення зразка, невеликий об’єм аналізованої 
проби та буферів, при цьому практично не по-
трібне застосування високочистих, дорогих ор-
ганічних розчинників, відсутність колонки та сор-
бенту та швидкість проведення досліджень. Від-
сутність твердого сорбенту в капілярі виключає 
можливість його “старіння”, хімічної і фізичної 
деструкції та неспецифічного зв’язування з ним 
компонентів проби. При дослідженнях методом 
капілярного електрофорезу пробу вводять у 
кварцовий капіляр, який заповнений електро-
літом. Під дією електричного поля, що подається 
до кінця капіляру, проходить розділення за-
ряджених компонентів складної суміші, яка вира-
жається  електрофореграмою у вигляді піків, за 
якими можна ідентифікувати і кількісно визначати 
органічні кислоти [6]. 

Метою нашої роботи було дослідження 
якісного складу та кількісного вмісту органічних 
кислот у препараті Біовір. Препарат розроблений 
науковцями НВП ''Аріадна'' (м. Одеса) і пред-
ставляє собою унікальне поєднання пептидо-
гліканів різних штамів молочнокислих бактерій. 

Матеріали і методи досліджень. Визна-
чення вмісту органічних кислот у дослідних зраз-
ках проводили методом капілярного електрофо-
резу за допомогою системи капілярного елек-
трофорезу “Капель-105/105М”, яка забезпечена 
спеціальним програмним забезпеченням на ос-
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нові персонального комп’ютера. З органічних 
кислот визначали щавелеву, мурашину, фумаро-
ву, янтарну, яблучну, лимонну, оцтову, пропіоно-
ву, молочну, бензойну, cорбінову, мурашину та 
оцтову. При проведенні електрофорезу були до-
тримані такі умови: ввід проби здійснювали при 
30 мбар/15 с, напрузі мініс 17 кВ, довжині хвилі 
190 нм та температурі  20 °С.Екстракцію ор-
ганічних кислот у дослідному зразку проводи-
либідистильованою водою [7]. 

Для приготування градуйованих сумішей 
використовували хімічні реактиви із вмістом ос-
новної речовини не менше 98 %, з яких потім 
готували контрольні суміші, з відомими концент-

раціями компонентів.  
Отриманий цифровий матеріал опрацьову-

вали методом варіаційної статистики з викорис-
танням критерію Стьюдента. Розраховували се-
редні арифметичні величини (М) та похибки се-
редніх арифметичних величин (±m). 

Результати власних досліджень. Для 
контролю системи аналізували градуювальні 
суміші, реєструючи по три електрофореграми для 
кожної суміші. На отриманих електрофореграмах 
перевіряли правильність автоматичної розмітки 
піків і встановили, що відхилення у кожній точці 
градуювальної характеристики не перевищувало 
8 % (табл. 1).  

Таблиця 1 
Стабільність градуювальної характеристики органічних кислот  

з використанням контрольних розчинів 
Органічні кислоти Номінальне значення масової 

концентрації, мг/дм3 
Уміст органічних кислот, мг/дм3 

розчин№ 1 розчин№ 2 розчин№ 3 
Щавелева 30 29,2 28,7 31,2 
Фумарова 5 5,3 4,8 5,1 
Янтарна 50 52,5 51,7 52,7 
Яблучна 50 50,9 51,8 51,6 
Лимонна 50 50,8 50,6 52,6 
Пропіонова 100 98,1 99,2 98.3 
Молочна 120 118,6 125,3 115,9 
Бензойна 5 5,2 4,8 4,7 
Сорбінова 25 24,1 24,3 26,3 
Мурашина 150 142,9 144,9 148,1 
Оцтова 100 97,3 98,2 97,3 

 

Як видно із результатів досліджень (табл. 
1), відхилення значень за щавелевою кислотою 
становило 2,6-4,3 %, фумаровою — 2,0-6,0 %, 
янтарною — 3,4-5,4 %, яблучною — 1,84-3,6 %, 
лимонною — 1,2-5,2 %, пропіоновою — 0,8-1,9 %, 
молочною — 1,68-4,4 %, бензойною — 4,0-6,0 %, 
сорбіновою — 2,8-5,2 %, мурашиною — 1,2-4,7 %, 
оцтовою — 1,8-2,7 %. Отже, отримані значення 

були задовільними, що дозволило у подальшому 
проводити визначення органічних кислот у до-
слідному зразку. 

Результати визначення якісного складу та 
кількісного вмісту органічних кислот у біологічно 
активному засобі на основі пептидоглікану кис-
ломолочних бактерій методом капілярного елек-
трофорезу наведені в таблиці 2.  

Таблиця 2 
Якісний склад та кількісний вміст органічних кислот у препараті Біовір (M±m, n±10) 

№ п/п Назва органічної кислоти Уміст органічних кислот 
Концентрація, мг/л % 

1 щавелева 1,59±0,87 0,016±0,009 
2 лимонна 22,1±3,21 0,23±0,041 
3 оцтова 575,8±39,5 6,05±0,327 
4 молочна 236,3±33,4 2,47±0,315 
5 бензойна 1,47±0,21 0,015±0,001 
6 сорбінова 5,03±0,73 0,052±0,005 

 

Як видно з даних, наведених у таблиці 2, у 
препараті Біовір виявили щавелеву, лимонну, 
оцтову, молочну, бензойну та сорбінову кислоти. 
Проте, концентрація оцтової та молочної кислот 
була найвища і становила, відповідно ― 575,8 і 
236,3 мг/л, що у відсотковому еквіваленті склада-
ло – 6,05 та 2,47 %. Значення оцтової кислоти в 
обміні речовин дуже велике, оскільки вона є дже-
релом ацетил-КоА, що використовується в циклі 
Кребса. Велике значення має також молочна 
кислота, яка використовується як джерело енергії 

та бере участь у ліпогенезі. Також встановлено 
високу її антибактеріальну дію, активне стимулю-
вання секреції ферментів підшлункової залози та 
процесів відновлення кишкових ворсинок. Одно-
часно її наявність створює сприятливі умови для 
розвитку лактобактерій. Останні активно заселя-
ють слизову оболонку тонкого кишечнику, переш-
коджаючи колонізації її хвороботворними бак-
теріями [8]. 

При розрахунку лимонної та сорбінової 
кислот, їх вміст становив, відповідно ― 0,23 та 
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0,05 %. Лимонна кислота бере участь у циклі 
трикарбонових кислот і сприяє всмоктуванню 
кальцію в організмі та поліпшує його використан-
ня. Крім того вона бере участь у процесах крово-
творення та сприяє кращому засвоєнню заліза. 
Сорбінова кислота, в поєднанні з мурашиною та 
оцтовою, проявляє бактерицидну дію на E. сoli, 
Salmonella spp., Campylobacter spp[9]. 

Концентрація щавелевої та бензойної кис-
лот була майже на одному рівні і становила 
відповідно ― 0,016 та 0,015 %. Відомо, що щаве-
лева та бензойна кислоти проявляють про-
тимікробну дію, крім того щавелева кислота має 
ще й виражену імуностимулюючу дію[9]. 

Визначення якісного і кількісного складу ор-
ганічних кислот у препараті Біовір дозволяє гли-
бше розкрити механізм його імуностимулюючої 
дії. 

Висновки. До складу препарату Біовір 
входять щавелева, лимонна, оцтова, молочна, 
бензойна і сорбінова кислоти. Концентрація 
оцтової та молочної кислоти була найвища і у 
відсотковому еквіваленті становила, відповідно – 
6,05 та 2,47 %. 

Перспективи подальших досліджень. 
Подальші дослідження будуть спрямовані на 
вивчення впливу препарату "Біовір" на організм 
лабораторних тварин. 
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Коцюмбас И.Я., Кушнир В.И., Кушнир Г.В., Ривак Г.П., Коваленко О.В., Черно Н.К., Капу-

стян А.И. Качественный и количественный состав органических кислот препарата Биовир 
В статье приведены результаты исследований качественного и количественного содержа-

ния органических кислот в биологически активном средстве на основе пептидогликана кисломоло-
чных бактерий методом капиллярного электрофореза с использованием прибора Капель-105/105М. 
По результатам исследований составляющих компонентов препарата установлено, что в его 
состав входит щавелевая, лимонная, уксусная, молочная, бензойная и сорбиновая кислоты. При 
определении количественного содержания этих кислот установили более высокую концентрацию 
уксусной и молочной кислоты, которые в процентном эквиваленте составили соответственно – 
6,0 и 2,5%. 

Ключевые слова: органические кислоты, пептидогликаны кисломолочных бактерий, метод 
капиллярного электрофореза. 
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Kapustyan A.I. The Qualitative and quantitative composition of organic acids preparation Biovir 
The results of the study of qualitative and quantitative content of organic acids in a biologically active 

product containing peptidoglycan oflactic acid bacteriaby capillary electrophoresis using equipment Capel-
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105/105М. According to the research components we found that it consists of oxalic, citric, acetic, lactic, 
benzoic and sorbic acid.Thedetermination of quantitative content of these acids, have set the highest 
concentration in acetic and lactic acid, which in percentage terms was 6,0 and 2,5 %. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕБІОТИКІВ  
ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ СЕЧОКИСЛОГО ДІАТЕЗУ В ІНДИЧАТ 

 
С.Г. Вишневський, асистент  
М.І. Цвіліховський, д.біол.н., професор 
Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Встановлено, що пребіотик Триман–П у дозі 0,5 мг/л води підвищує життєздатність корис-

ної шлунково-кишкової мікрофлори та сприяє її росту. Обґрунтовано актуальність застосування 
цього пребіотика для профілактики сечокислого діатезу в індичат за екстенсивної технології їх 
вирощування.  

Ключові слова: пребіотик, Триман-П, корисна мікрофлора, Colpoda Stenii, сечокислий діатез, 
індичата. 

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді. Успішний розвиток птахівництва може від-
буватися лише за умови чіткого дотримання тех-
нологій вирощування та утримання сільськогос-
подарської птиці, оскільки тiльки здорова i висо-
копродуктивна птиця є основою рентабельності 
птахівничої галузi.  

Екстенсивна технологія вирощування інди-
чат важких кросів порівняно з вирощуванням 
курчат-бройлерів, характеризується більш трива-
лим періодом відгодівлі та значно більшою ма-
сою тіла птиці при забої. За тривалого порушення 
умов утримання та годівлі індичат у них спостері-
гається зниження апетиту, пригнічення загально-
го стану організму, пір’я стає скуйовдженим, ін-
дичата мало рухаються та швидко втрачають 
масу тіла внаслідок тривалих проносів. Це, в 
свою чергу, призводить до порушення обмінних 
процесів в організмі індичат та появи у них за-
хворювань незаразної етіології, найпоширенішим 
з яких є сечокислий діатез. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сечокислий діатез діагностують у 20-30 % усього 
поголів’я індичат 2-х місячного віку при екстенси-
вній технології їх вирощування, оскільки в індичат 
цього віку починає інтенсивно формуватись кіст-
ковий скелет та пір’яний покрив [1-3].Саме тому, 
актуальним питанням на сьогодні є розробка та 
застосування нових, більш ефективних, препара-
тів на основі екологічно чистих біогенних сполук 
макро- і мікроелементів та пребіотиків для про-
філактики сечокислого діатезу і лікування індичат 
за цієї патології. 

Метою роботи було дослідити invitro вплив 
пребіотика Триман-П на життєздатність інфузорій 
Colpoda Stenii та обґрунтувати актуальність його 
застосування для профілактики сечокислого діа-

тезу в індичат за екстенсивної технології їх виро-
щування. 

Матеріали і методи досліджень. Робота 
виконувалась на кафедрі терапії і клінічної діагно-
стики Національного університету біоресурсів і 
природокористування України (НУБіП України). 
Окремі лабораторні дослідження були проведені в 
науковій лабораторії якості і безпеки продукції АПК 
НУБіП України, навчально-науково-виробничій 
лабораторії екологічного та санітарно-гігєнічного 
моніторингу підприємств АПК кафедри гігієни тва-
рин та санітарії ім. А.К. Скороходька НУБіП Украї-
ни та на базі науково-виробничого підприємства 
Біо-Тест-Лабораторія (м. Київ).  

Передумовою визначення нами пребіотич-
них властивостей препарату Триман-П було вра-
хування того, що нормальна мікрофлора кишеч-
ника має значний вплив на ріст і розвиток молод-
няку птиці, профілактику гіповітамінозів і актив-
ність ферментів; ендогенний синтез нуклеотидів, 
незамінних амінокислот (триптофан) і пептидів; 
регуляцію процесів адаптації; зниження ризику 
захворюваності кишковими інфекціями і форму-
вання захисного бар’єра слизової оболонки ки-
шечнику. 

Для визначення пребіотичної ефективності 
препарату Триман-П використовувалась жива 
культура інфузорії колподі (Colpoda Stenii), яка є 
невід’ємною складовою нормальної мікрофлори 
шлунково-кишкового тракту птиці. 

В контрольні проби (n=5)до активної куль-
тури інфузорії ColpodaStenii вносили по 2 мл по-
живного середовища.  

У дослідні проби (n=5)до активної культури 
інфузорії ColpodaStenii добавляли по 2 мл препа-
рату Триман-П у концентраціях: 0,05 мг/л, 
0,5 мг/л, 1,0 мг/л, 5,0 мг/л та 10,0 мг/л.  


