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У статті наведено результат досліджень якісного та кількісного вмісту органічних кислот у біологічно активному 
засобі на основі пептидоглікану кисломолочних бактерій методом капілярного 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 кількіс-
ного вмісту цих кислот встановили найвищу концентрацію оцтовою 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 актуальними, оскільки вони 
характеризуються високою біологічною активністю, ефективністю та безпечністю. Одним із важливих класів 
біологічно активних речовин, які регулюють численні процеси організму та виявляють антимікробну і протиза-
пальну дію, є органічні кислоти. Вони є проміжними продуктами оксидації вуглеводів, жирів, амінокислот, алка-
лоїдів, стероїдів [1]. Органічні кислоти проявляють широкий спектр біологічної дії  на оранізм як людини, так і 
тварин і відіграють важливу роль у підтриманні імунного статусу організму [2, 3]. Механізм дії  органічних кислот 
із різною хімічною структурою полягає у зміні внутрішньо клітинного рН середовища бактерій, зниженні енерге-
тичного потенціалу та руйнуванні  мембран бактеріальної клітини, інгібуванні обмінних процесів. Однак, різні 
органічні кислоти мают індивідуальні протимікробні характеристики. Для глибшого вивчення зв’язку хімічного 
складу 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 використову-
ють хроматографічні методи, зокрема високоефективну рідинну хроматографію [4] та газову хроматографію з 
масдетектуванням [5]. Однак, на сбогоднішній день особливу увагу до себе привернув метод розділення склад-
них сумішей за допомогою капілярного електрофорезу. який дозволяє одночасно аналізувати декілька компо-
нентів різноманітної природи з високою ефективністю. Перевагами цього методу є: висока ефективність 
розділення зразка, невеликий об’єм аналізованої проби та буферів, при цьому практично не потрібне застосу-
вання високочистих, дорогих органічних розчинників. відсутність колонки та сорбенту та швидкість проведення 
досліджень. Відсутність твердого сорбенту в капілярі виключає можливість його «старіння», хімічної і фізичної 
деструкції та неспецифічного зв’зування з ним компонентів проби. При дослідженнях методом капілярного елек-
трофорезу пробу вводять у кварцовий капіляр, який заповнений електролітом. Під дією  електричного поля, що 
подається до кінця капіляру, проходить розділення заряджених компонентів складної суміші, яка виражається 
електрофореграмою у вигляді піків, за якими можна ідентифікувати та кількісно визначити оргнічні 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 представляє собою унікальне поєднання 
пептидогліканів різних штамів молочнокислих бактерій.
Матеріали і методи досліджень. Визначення вмісту органічних кислот у дослідних зразках проводили методом 
капілярного електрофорезу за допомогою системи капілярного електрофорезу «Капель-105/105М», яка забезпе-
чена спеціальним програмним забезпеченням на основі персонального комп’ютера. З органічних кислот визна-
чали щавелеву, мурашину, фумарову, янтарну, яблучну, лимонну, оцтову, пропіонову, молочну, бензойну, сорбіно-
ву, мурашину та оцтову. При проведенні електрофорезу були дотримані такі умови: ввід проби здійснювали при 
30 мбар/15 с, напрузі мініс 17 кВ, довжині хвилі 190 нм та температурі 20 °C. Екстракцію органічних кислот у 
дослідному зразку проводили бідистилбованою водою [7].
Для приготування градуйованих сумішей використовували хімічні реактиви із вмістом основної речовини не 
менше 98%, з яких потім готували контрольні суміші, з відомими концентраціями компонентів. 
Отриманий цифровий матеріал опрацьовували методом варіаційної статистики з використанням критерію
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Стьюдента. Розраховували середні арифметичні величини (М) та похибки середніх 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 перевищували 8% 
(табл. 1).

Як видно із результатів досліджень (табл. 1), відхилення значень за щавелевою кислотою становило 2,6-4,3 %, 
фурмаровою − 2,06-6,0 %, янтарною − 3,4-5,4 %, яблучною − 1,84-3,6 %, лимонною − 1,2-5,2 %, пропіоновою − 
0,8-1,9 %, молочною − 1,64-4,4 %, 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 дослідному зразку. 
Результати визначення якісного складу та кількісного вмісту органічних кислот у біологічно активному засобі на 
основі пептидоглікану кисломолочних бактерій методом капілярного електрофорезу наведені в таблиці 2.

Як видно з даних, наведених у таблиці 2, у препараті «Біовір» виявили щавелеву, лимонну, оцтову, молочну, 
бензойну а сорбінову кислоти. Проте, концентрація оцтової та молочної кислот була найвища і становила, відпо-
відно − 575,8 і 236,3 мг/л, що у відсотковому еквіваленті складало −  6,05 та 2,47 %. Значення оцтової кислоти в 
обміні речовин дуже велике, оскільки вона є джерелом 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 стимулювання секреції ферментів підшлункової залози та

Таблиця 1. Стабільність градуювальної характеристики органічних кислот з використанням 
контрольних розчинів

Таблиця 2. Якісний склад та кількісний вміст органічних кислот у препараті «Біовір» (М±m, n±10)

Органічні кислоти
Вміст органічних кислот, мг/дм3

Номінальне значення масової
концентрації, мг/дм3

розчин № 1 розчин № 2 розчин № 3

Щавелева

Фумарова

Янтарна

Яблучна

Лимонна

Молочна

Бензойна

Оцтова

Сорбіонова

Пропіонова

Мурашина

30

5

50

50

50

120

5

100

25

100

150

29,2

5,3

52,5

50,9

50,8

118,6

5,2

97,3

24,1

98,1

142,9

28,7

4,8

51,7

51,8

50,6

125,3

4,8

98,2

24,3

99,2

144,9

31,2

5,1

52,7

51,6

52,6

115,9

4,7

97,3

26,3

98,3

148,1

№ п/п

1

2

3

5

6

4

Назва органічної кислоти
Уміст органічних кислот

щавелева

лимонна

оцтова

бензойна 

сорбінова

молочна

1,5±0,87

22,1±3,21

575,8±39,5

1,47±0,21

5,03±0,73

236,3±33,4

0,016±0,009

Концентрація, мг/л %

0,23±0,041

6,05±0,327

0,015±0,001

0,052±0,005

2,47±0,315
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процесів відновлення кишкових ворсинок. Одночасно її наявність створює сприятливі умови для розвитку 
лактобактерій. Останні активно заселяють слизову оболонку тонкого кишечнику, перешкоджаючи колонізаціїї 
її хвороботворними бактеріями [8]. 
При розрахунку лимонної та сорбінової кислот, їх вміст становив, відповідно − 0,23 та 0,05 %. Лимонна кислота 
бере участь у циклі трикарбонових кислот і сприяє всмоктуванню кальцію в організмі та поліпшує його вико-
ристання. Крім того вона бере участь у процесах кровотворення та сприяє кращому засвоєнню заліза. Сорбі-
нова кислота, в поєднанні з мурашиною та оцтовою. проявляє бактерицидну дію на E.coli, Salmonella spp., 
Campylobacter spp [9].
Концентрація щавелевої та бензойної  кислот була майже на одному рівні і становила відповідно − 0,016 та 
0,015 %. Відомо, що щавелева та бензойна кислоти проявляють протимікробну дію, крім того щавелева кисло-
та має ще й виражену імуностимулюючу дію [9]. 
Визначення якісного і кількісного складу органічних кислот у препараті «Біовір» дозволяє глибше 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 препа-
рату «Біовір» на організм лабораторних тварин. 
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