
Інноваційна пропозиція 
з метою залучення інвесторів та покупців 

 

1. Назва новації 
 

Визначення безпечності харчових продуктів біологічними методами 

 

2. Інтелектуальна власність 
Оберіть відповідну позицію, поставив позначку  «+». Допишіть відповідну інформацію.  
 

+ Новація запатентована  В яких країнах: Україна 
    

 Подана заява на патент В яких країнах:  
    

 Є ліцензійна угода/ексклюзивне право.  
   

 Інше (Що саме) _________________________________________________________ 
 

3. Вид новації  
Оберіть шляхом заміни значку «-» на «+»   

 

- Виріб  + Результат науково-дослідних робіт 

- Технологія  - Інше (оговорюється окремо) 
 

4. Сфери застосування новації 
Оберіть одну або декілька сфер застосування новації шляхом зміни значку «-» на «+».  

- Автомобілі, транспорт і логістика 
+ Агропромисловий комплекс та харчові технології 

- Аеро- і космічні технології 
+ Біохімічні технології 

- Будівництво 

- ВПК та безпека 

- Енергетика та енергозбереження 

- IT-технології, ІКТ промисловості і послуг 

- Легка промисловість 

- Морська індустрія та послуги 
+ Навколишнє середовище 

- Нано- та мiкротехнології 

- Нові матеріали 
+ Охорона здоров'я 

- Творчі індустрії 

- Туризм і культурна спадщина 

- Інше. (Нижче вкажіть сферу застосування:)  
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5. Новизна 
 

Чим новація у цифрах або якісно перевершує те, що вже існує та використовується? (Відповідь 

повинна бути стислою та чіткою - до трьох основних аргументів на підтвердження 

перспективності застосування новації на внутрішньому та/або зовнішньому ринках) 

 

Основним завданням проекту було створення біосенсора та достатньо стійкої біосенсорної 

композиції для детекції токсичних речовин різної хімічної природи, які є традиційними та 

емерджентними контамінантами харчових продуктів. 

Раціональним є отримання біосенсора шляхом іммобілізації мікроорганізмів або субклітинних 

структур (наприклад, хлоропластів) у полімерну композицію на основі ПВС, що забезпечує 

відсутність токсичної дії на біоматеріал. При цьому здійснюється іммобілізація природних 

компонентів, (тканин і мікроорганізмів) у полімерну плівку. Проведені нами дослідження 

показали, що можна отримати тонкі, еластичні, не розчинні у воді плівки з іммобілізованими 

мікроорганізмами або субклітинними структурами, які можуть бути використані для здійснення 

біосенсорного аналізу на токсичні речовини.  

При приготуванні біосенсорів з іммобілізованими мікроорганізмами або природними 

компонентами (елементами тканин, наприклад, хлоропластами) з використанням розробленої 

нами композиції для отримання полімерної плівки не потрібно тривале заморожування, що 

дозволяє спростити процедуру іммобілізації і уникнути втрати чутливості біорецепторних 

елементів внаслідок згубної дії низької температури на природні компоненти або дії 

ультрафіолетових променів на мікроорганізми. Отримані з використанням нових композицій 

полімерні тонкі плівки з іммобілізованими мікроорганізмами або природними компонентами 

використовують для визначення вмісту токсичних речовин у харчових продуктах біологічним 

методом. 

Розроблений спосіб визначення акриламіду в харчових продуктах, в якому за рахунок 

використання добової культури інфузорій Stylonychia mytilus або Colpoda steinii забезпечується 

отримання однозначного результату щодо ступеню токсичності наявного в зразку акриламіду, 

прискорюється проведення тестування, воно також спрощується за рахунок того, що спосіб не 

вимагає використання спеціального складного обладнання і приготування спеціальних поживних 

середовищ для отримання 3-х та 5-ти добових культур. 

Створені композиції для одержання полімерної плівки для визначення вмісту токсичних 

речовин в харчових продуктах, в яких шляхом введення додаткових компонентів та додавання 

модифікатора забезпечується підвищення чутливості способу і достовірності результатів і 

спрощення технології приготування композиції. Як біосенсор композиція містить подрібнену масу 

зеленого листя, або витяжку хлорофілу, або субклітинні структури – хлоропласти, як 

багатоатомний спирт вона містить гліцерин, або ксиліт, або гліцид, а як антиоксидант – 

аскорутин, або кверцетин, або аскорбінову кислоту. 

Розроблений нами новий високочутливий біоіндикатор екотоксикантів на основі клітин 

біолюмінесцентних фотобактерій Photobacterium phosphoreum (Cohn) Ford, іммобілізованих в 

гель полівінілового спирту (ПВС), дозволяє здійснювати безперервний екомоніторинг 

присутності екотоксикантів як у воді, так і в харчових продуктах. При розробці біоіндикатора 

рівень аналітичного сигналу препаратів іммобілізованих клітин оцінювався, визначенням 

величини їхньої біолюмінесценції. Були оптимізовані умови формування біоіндикатора і його 

склад, показана можливість його тривалого зберігання без втрати ефективності дії: для тканин 

рослин. Композиція для отримання полімерної плівки для іммобілізації мікроорганізмів або 

субклітинних структур складається з полівінілового спирту (ПВС) і додаткових компонентів, при 

цьому в якості додаткових компонентів використовують багатоатомні спирти (гліцерин, ксиліт, 
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сорбіт), антиоксиданти (аскорутин, кверцетин, аскорбінова кислота), компоненти, що сприяють 

процесу полімеризації (перекис водню), або іммобілізація здійснюється без їх участі, а як 

біосенсори використовують здатні до флуоресценції компоненти рослинних клітин (хлоропласти, 

хлорофіл) або клітини мікроорганізмів при масовій частці полівінілового спирту від 5 до 16 % до 

маси гелю, додаткових компонентів від 0,1 до 5,0 %, біосенсорів від 0,1 до 20,0 %. Нижня межа 

концентрації біомаси клітин, що рекомендується для використання, у складі люмінесцентного 

біокаталізатора визначається необхідним рівнем люмінесценції, що забезпечує тривале 

використання біокаталізатора для визначення токсикантів. 

Запропоновані технічні рішення дозволяють швидко виявити потенційно небезпечні об’єкти, 

що важливо при біологічному моніторингу екологічних систем. 

 
6. Стадія розвитку новації 
 

На якій стадії розробки знаходиться новація? Оберіть шляхом заміни значку «-» на «+»  
 

+ Концепція, її доказ 

- Прототип, який пройшов тестування та доступний для демонстрації 

- Відпрацьована технологія для дрібносерійного виробництва 

- Технологія готова до промислового впровадження 

- Комерціалізована 

 
7. Форма представлення новації  
 

Оберіть одну або декілька форм шляхом заміни значку «-» на «+»)   
 

- Демонстраційна модель 
+ Мультімедійна презентація 

- Доповідь 

 
 
8. Інформація про відповідального, який подає новацію 
 

Заклад 

назва  Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ) 

адреса  65035 Україна, м. Одеса, вул. Канатна, 112, ОНАХТ, НДІ, ВНТЗтаМ 

web-сайт www.onaft.edu.ua 

Особа відповідальна за взаємодію  

посада Начальник Відділу нормативно-технічного забезпечення та метрології 

ПІБ Данилова О.І. 

тел. міськ (048) – 712-41-30 

e-mail nauka@onaft.edu.ua або olenaivdan@gmail.com 

Автори Пилипенко Л.М., Пилипенко І.В., Данилова О.І. 
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