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Резюме: Розповсюдження коливань ультразвукового (УЗ) діапазону частот у 
водному середовищі із рослинним матеріалом має як позитивні (збільшення 
швидкості вилучення сполук із рослинних клітин), так і негативні (соноліз 
розчинника) наслідки. Досліджено антирадикальні властивості природних 
поліфенолів, знайдено й використано протектори окиснення поліфенолів, яке 
відбувалося в водному середовищі під впливом УЗ коливань. Практичним 
застосуванням результатів дослідження стала розробка і патентування 
методики отримання природних антиоксидантів із деяких тканин рослин 
ультразвуковою екстракцією.  
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Дія акустичних коливань на біоматеріали в процесі екстракції 
відзначається значним різноманіттям фізико-хімічних ефектів, практичне 
застосування яких значно розширює кількісний склад екстрактів. Проходження 
ультразвуку в системі екстрагент-рослинна сировина викликає: виникнення 
турбулентних акустичних потоків як всередині, так і зовні рослинного 
матеріалу, інерційні та гравітаційні обтікання, багаторазово деформують 
рослинний матеріал гідравлічні і механічні удари. Наслідком цього є 
стоншення прилягаючого шару екстрагент-сировина настільки, що його 
величиною можливо знехтувати, і процес екстракції ультразвуком зводиться до 
конвективної дифузії. Дослідження впливу ультразвукової кавітації та 
акустичних потоків на різні біологічні середовища на молекулярному рівні є 
також необхідним етапом розвитку сфери застосування УЗ у процесі 
виготовленні різних лікарських форм. Нині вже відомо, що ультразвукова 
кавітація в модельних біологічних розчинах є причиною інактивації й 
окиснення ферментів. Оскільки окиснення відбувається внаслідок утворення 
активних радикалів в озвучувальному середовищі, цей процес можна 
контролювати шляхом введення в біосередовище пасток активних радикалів – 
сполук, що мають антирадикальні (АРА) та антиоксидантні (АОА) дію. З-поміж 
відомих антиоксидантів інтерес викликають водорозчинні рослинні поліфеноли 
[1]. 

Метою роботи стало дослідження впливу УЗ хвиль на антирадикальні 
властивості водних розчинів рослинних фенольних сполук та водні рочини, що 
містили тканини рослин, багаті поліфенолами.  
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В якості об’єкта дослідження використано екстракти листя мучниці та 
розчини індивідуальних фенольних сполук, що містяться в клітинах листя. АРА 
вивчено в реакції з 2,2–дифеніл–1–пікрилгідразилом (ДФПГ) 
фотоколориметричним методом, охарактеризовано параметрами:  

–концентрація екстракту, що призводила до 50 % перетворення ДФПГ 

і –час, необхідний для перетворення 50 % ДФПГ.  
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Дія ультразвуку на листя мучниці в воді викликає руйнування клітин 
листя (рис. 1), у результаті цієї дії, порівняно з «неозвучувальною» 
екстракційною системою, відбувається збільшення швидкості вилучення з 
сировини природних сполук.  

 

 
Рис. 1. Ультрозвукова кавітація в системі вода – листя мучниці. 
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Рис. 2. Зміна оптичної густини розчину ДФПГ  (СДФПГ=2,2·10-4М) в часі за
змішування його з розчином, що містить: 1·10-4мг/мл (1); 3,4·10-3мг/мл (2); 
1,4·10-2мг/мл (3);   2·10-2мг/мл (4); 2,75·10-2мг/мл (5) экстракту листя мучниці. 
Т=293К, l=5мм. 
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Дія УЗ на листя мучниці при оптимальних співвідношеннях вода:листя та 
тривалості дії УЗ на систему дають змогу вилучати з листя природні сполуки з 
антирадикальними (рис.2) та антиоксидантними властивостями [2]. 

Разом із тим, під час дії ультразвуку на фітофеноли в водному розчині, 
спостерігається зниження їх антирадикальних властивостей. Досліджуючи цей 
ефект у водних розчинах поліфенолів було встановлено, що в системі 
відбувається соноліз молекул води (рис. 3) й утворення активних форм кисню. 
Запобігти впливу на молекули поліфенолів активних радикалів розчинника, що 
утворилися внаслідок кавітаційних ефектів, вдалося використанням 
протонодонорів – м'яких кислот Бренстеда.  

 

 
Рис. 3. Хімічні перетворення води під дією УЗ. 

 
Таким чином, постійна дія хвиль частотою 60 кГц на листя мучниці в 10 

% водному розчині етанолу, в присутності кислот Бренстеда (5·10-3 М) дає 
змогу при Т=293 К на протязі 100 хв. зруйнувати клітинну структуру листя 
мучниці й максимально вилучити феноли, запобігши їх перетворенню. 
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АНТИРАДИКАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ФИТОФЕНОЛОВ 
ПОЛУЧЕННЫХ ДЕЙСТВИЕМ УЛЬТРАЗВУКА НА ЛИСТЬЯХ 
ТОЛОКНЯНКИ 
Филепенко Т.А., Грибова Н.Ю. 
Распространение колебаний ультразвукового (УЗ) диапазона частот в водной 
среде с растительным материалом имеет как положительные (увеличение 
скорости извлечения соединений из растительных клеток), так и отрицательные 
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(сонолиз растворителя) последствия. Исследованы антирадикальные свойства 
природных полифенолов, найдены и использованы протекторы окисления 
полифенолов, происходившее в водной среде под воздействием УЗ колебаний. 
Практическим применением результатов исследования стала разработка и 
патентование методики получения природных антиоксидантов из некоторых 
тканей растений ультразвуковой экстракцией. 
 
ANTIRADICAL AKTIVITY FITOFENOLS THAT OBTANIED BY 
ULTRASOUNDIN BEARBERRY LEAVES 
Filipenko T.A., Gribova N.Y. 
Distribution of ultrasonic vibrations (ultrasonic) frequency range in an aqueous 
environment with plant material has both positive (increase in the rate of extraction of 
compounds of plant cells) and negative (solvent sonolysis) effects. Investigated 
antiradical properties of natural polyphenols found and used protectors oxidation of 
polyphenols, which took place in an aqueous medium under the action of ultrasonic 
vibrations. The practical application of research results was the development and 
patenting of methods of obtaining natural antioxidants from certain plant tissues by 
extraction with ultrasound. 
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