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Останнім часом особлива увага приділяється біоматеріалам з певними 

контрольованими характеристиками. Значних успіхів було досягнуто в 

розробці, синтезі і використанні гідрогелів, що обумовлено низкою їх 

унікальних якостей. Здатність абсорбувати велику кількість рідини і змінювати 

властивості в залежності від складу навколишнього середовища і зовнішніх 

умов визначили їх подальше використання в тканинної інженерії, для доставки 

ліків, в біонанотехнології і ряді інших галузей науки.   

Мета дослідження -  вивчення особливостей гелеутворення та реологічних 

процесів  гідрогелей на основі желатину для косметології та медицини. 

в роботі проведено дослідження з вивчення особливостей гелеутворення та 

реологічних процесів  гідрогелей на основі желатину для косметології та 

медицини. В ході дослідження ми дійшли наступних висновків: 

- встановлено, що в інтервалі температур від 20 до 25 °С макромолекули 

рибного желатину здійснюють конформаційний перехід «фібрила-кулька»; 

- визначено, що при підвищенні температури до 40 °С істотної зміни 

відносної в'язкості не відзначено, що обумовлює однорідність молекулярно-

масового розподілу компонентів желатину і підтверджується 

експериментальними даними його молекулярно-масового складу, що свідчить 

про наявність високомолекулярних компонентів з максимально збереженою 

нативною структурою; 

- найбільш ефективними с точки зору отримання різних медичних, 

косметологічних матеріалі в та засобів є композиції з найбільшим часом втрати 

липкості та плівкоутворення - з 25% желатину та 50% молока та меду, тому що 

саме для них буде характерне як найдовший час дифузії активних речовин до 

організму людини. 
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