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Таким чином, вивчення розподілів випадкових величин та їхніх 
характеристик сприяє встановленню глибоких взаємозв’язків між різними 
розділами математики. Поставлені завдання даного типу можна 
пропонувати студентам педагогічних вузів до самостійного опрацювання 
та поповнення практичного змісту курсу теорія ймовірностей та 
математична статистика. 
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ЕКСТРАКЦІЙНО–ХРОМАТОГРАФІЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ 
СИНТЕТИЧНИХ ТА НАТУРАЛЬНИХ БАРВНИКІВ  

У ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТАХ  
 

Синтетичні харчові барвники (СХБ) в останні роки широко 
використовуються для забарвлення не тільки харчових продуктів, але й 
різноманітних лікарських засобів. Синтетичні хімічні барвники 
використовуються набагато частіше ніж натуральні, а область їх 
використання надзвичайно широка. Відомо, що синтетичні хімічні 
барвники мають ряд суттєвих переваг перед натуральними – дають яскраві 
кольори, стійки до дії світла, окисників та відновників, змін рН та менш 
чутливі до дії різних факторів при технологічному процесі виробництва 
певного виду продукції. Всі синтетичні барвники добре розчинні у воді, 
деякі можуть утворювати нерозчинні комплекси з іонами полівалентних 
металів та широко використовуються в цій формі для забарвлення 
порошкоподібних продуктів фармацевтичної промисловості. Зважаючи на 
це, використання синтетичних барвників у різних видах промисловості 
сьогодні практично досягає 100 % [1].  

Барвники широко використовуються у фармацевтичній промисловості 
для покращення товарного вигляду лікарських форм. Серед синтетичних 
барвників практично не має нешкідливих. Всі вони можуть виявляти 
канцерогенні, мутагенні та алергенні властивості. Результати досліджень 
токсичності синтетичних барвників в хронічному та субхронічному 
експериментах свідчать про те, що практично всі вони здатні в залежності 
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від дози, викликати небажані токсичні ефекти. Відомо, що харчові 
барвники погано всмоктуються у шлунково–кишковому тракті, але іноді 
потрапляючи в організм людини можуть зв’язуватися із протеїнами та 
перетворюватися на повноцінні антигени, викликаючи алергічні реакції. 
Саме тому використання барвників у лікарських засобах  на території 
України регулюється нормативними документами [2–3]. 

Контроль за вмістом будь-якого синтетичного барвника у 
фармацевтичній продукції (таблетки, капсули, сиропи, драже, пастилки 
тощо) є дуже важливим, а розробка та вдосконалення методів ідентифікації 
та визначення синтетичних барвників у лікарських засобах є актуальною 
задачею. 

Для аналізу синтетичних барвників як правило використовують 
методи тонкошарової хроматографії (ТШХ) – в діапазоні концентрацій від 
0,012 до 0,250 г/кг [4–5]. Популярність цих методів пов’язана з тим, що 
вони дають можливість дуже швидко та з найменшими матеріальними 
затратами встановити достатньо малі концентрації речовин. Визначення 
СХБ у фармацевтичних препаратах необхідно проводити у два етапи: 
якісний і кількісний. Якісне визначення барвників є необхідним етапом у 
процесі дослідження фармацевтичної продукції, яка містить невідомі 
барвники. В основі якісних реакцій на встановлення природи барвників 
лежить чутливість синтетичних барвників до зміни рН середовища, так у 
лужному середовищі більшість натуральних барвників червоного, синього 
та фіолетового кольорів (антоціани, таніни) змінюють забарвлення. В той 
самий час забарвлення синтетичних барвників при зміні рН не змінюється. 

Для визначення барвників використано лікарський засіб «Белластезин», 
що широко використовується, як спазмолітичний, антацидний та 
анальгезуючий препарат, таблетки світло-жовтого кольору. 

Таблетки лікарського засобу подрібнювали, додавали дистильовану 
воду, насичували кристалічним сульфатом амонію. Екстрагували 5 хвилин 
сумішшю ацетон-ізопропіловий спирт (10:1). Барвник ідентифікували 
методом ТШХ. Екстракт наносили на активовану у розчині аміаку та 
висушену пластинку «Sorbfil». Рухома фаза – суміш ацетон-ізобутиловий 
спирт – 0,1 М розчин КОН. Одержані результати, що до коефіцієнту 
рухливості, у порівнянні з літературними даними [5], свідчать про 
присутність у таблетках барвника природного походження (Rf = 0,80±0,02). 
Синтетичні барвники не виявлені (Rf = 0,70±0,02).  

Таблиця 1 
Результати визначення барвників у лікарському засобі «Белластезин» 

 

Лікарський засіб Коефіцієнт 
рухливості Rf 

Висновок 

Белластезин 0,84±0,02 Барвники 
природного походження 
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Запропонована методика може бути використана для ідентифікації 
синтетичних та натуральних барвників у складі таблеток «Белластезин». 

Для здійснення ефективного хіміко-аналітичного контролю за 
безпечним використанням барвників у фармацевтичній промисловості 
очевидна необхідність суворої регламентації синтетичних барвників 
відповідно до вимог нормативних документів у галузі фармації та розробка 
нових прискорених методів їх моніторингу.  
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ  
 
За прогнозами вчених ХХІ століття буде століттям розвинених 

інформаційних технологій, глобальної комп’ютеризації всіх сфер життя 
людини. Сучасне суспільство вимагає інтелектуально розвиненої 
особистості, відкритої до демократичного спілкування й розвитку в 


