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Застосування хімічної і променевої терапії в процесі лікування 

онкологічних хворих порушує засвоєння поживних речовин, призводить до 

тривалої інтенсифікації процесів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) і  

високої генерації активованих кисневих метаболітів (АКМ), що 

упроводжується зниженням надійності антиоксидантного захисту організму [1]. 

Метою роботи є автоматизація методу антиоксидантної оцінки харчових 

продуктів для онкологічних хворих з використанням сучасних мікпроцессорних 

сімейств. 

Даний метод заснований на взаємодії харчового продукту з 

електрогенерірованним бромом, а також є зручним для отримання реагенту, 

придатного не тільки для окислення тих чи інших відновників, а й для 

бромування органічних сполук. Такий спосіб використання брому в якості 

титранту обумовлений його здатністю вступати в радикальні і окілістельно-

відновні реакції, а також в реакції електрофільного заміщення і приєднання по 

кратним зв'язкам, що дозволяє охопити практично всі групи біоантіоксідантов 

[2]. 

Для апаратної реалізації методу необхідно реалізувати установку, що 

складається з двох ланцюгів індикаторного і генераторного. Перший ланцюг 

містить трьохелектродну колбу з двома платиновими електродами, джерело 

постійної напруги - 0В-5,0В і мікроамперметр для відображення значення 

струму. Генераторний ланцюг складається з джерела постійної напруги, 

мікроамперметра для відображення струму і двох електродів, один з яких 

поміщається в буферний розчин для генерації вільних іонів брому під дією 

струму. 

В роботі планується автоматизація процесу за рахунок використання 

мікроконтролерних систем. Це дозволить удосконалити процеси отримання 

досліджуваних даних і обробки результатів. 

 
Список літератури: 

1. Меньщикова, Е.Б. Окислительный стресс. Проаксиданты и антиоксиданты. / 

Е.Б. Меньщикова и др. // М., Слово. –  2006, 556с./  

2. Ziyatdinova, G.K.  The application of coulometry for total antioxidant capacity   

determination of human blood. / G. K. Ziyatdinova et al. // Talanta, 2006, vol. 68, p. 800–805  

mailto:batachenko9443@gmail..com

