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Color is one of the key ingredients for increasing the appetizing of food, so food dyes have become firmly 
established in food production technologies. However, with the acquisition of toxicity data of synthetic food 
dyes (SFD), there were restrictions and standards for their content in food have emerged. Numerous papers 
published in recent years demonstrate the importance of the problem of the use and definition of SFD. The 
review contains over 180 literary references in the field of usage and methods of determination of synthetic 
food dyes, among them regulatory documents (regulations), official internet resources of international and 
Ukrainian organizations, review articles and original works. Varieties of chromatography, enzyme-linked 
immunoassay, optical and electrochemical methods are used to identify and determine SFD. Special 
attention was paid to voltammetry (VA) as a method that is cheaper than chromatography and completely 
satisfies selectivity, sensitivity, reliability requirements and is compatible with the concept of green analytical 
chemistry, as it doesn't need organic solvents. Moreover, single sweep voltammetry can be considered as a 
screening method with low limits of determination and rapid response.
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Колір – один з ключових компонентів для підвищення апетитності їжі, тому харчові барвники 
міцно утвердилися у технологіях виробництва продуктів харчування. Однак з отриманням даних 
про токсичність синтетичних харчових барвників (СХБ) з'явилися обмеження до використання 
та стандарти їхнього вмісту в їжі. Численні роботи, опубліковані в останні роки, демонструють 
важливість проблеми використання і визначення СХБ. Огляд містить понад 180 літературних 
посилань щодо проблеми використання та методів визначення СХБ, серед них нормативні 
документи, офіційні інтернет ресурси міжнародних та українських організацій, оглядові статті 
та оригінальні роботи. Для ідентифікації та визначення СХБ використовують різновиди 
хроматографії, імуноферментний аналіз, оптичні та електрохімічні методи. Особливу увагу 
в огляді приділено вольтамперометрії (ВА) як методу, який є дешевшим, ніж хроматографія, 
і повністю задовольняє вимогам селективності, чутливості, надійності, а також зеленої хімії, 
оскільки не потребує органічних розчинників, а ВА зі швидкою розгорткою можна розглядати як 
метод скринінгу, для якого характерні низька межа визначення і швидкий відгук.

Ключові слова: синтетичні харчові барвники, азобарвники, вольтамперометрія, харчові добавки, 
огляд
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Виробники продуктів харчування часто вико-
ристовують барвники, щоб надати продуктам 
яскравого вигляду, збільшити привабливість, 
апетитність їжі та напоїв для споживачів, особливо 
для дітей. Синтетичні харчові барвники (СХБ) зараз 
використовують частіше, ніж натуральні, а спектр 

їхнього застосування – харчова, фармацевтична, 
косметична промисловість. Значний попит на СХБ 
зумовлений їхніми перевагами: термостабільністю, 
малою чутливістю до умов технологічної 
переробки та зберігання, стійкістю до світла і до 
різних середовищ, низькою ціною, порівняно із 
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натуральними барвниками. Водночас, до переліку 
дозволених до використання в нашій державі СХБ 
включено чимало таких, які можуть викликати 
погіршення самопочуття і навіть стати причиною 
захворювань. Більш того, останніми десятиріччями 
значно збільшилося використання СХБ не тільки у 
продуктах харчування, а й у лікарських засобах – на 
фармацевтичному ринку представлено широкий 
асортимент препаратів, до складу яких входять СХБ.

Зараз світова спільнота приділяє все більше 
уваги якості продуктів харчування і лікарських 
засобів. Численні роботи, опубліковані в останні 
роки, демонструють важливість проблеми 
використання СХБ. Досі є потреба надійних та 
експресних методик визначення СХБ у складних 
матрицях, якими є продукти харчування і ліки. 
Таким чином, виникає необхідність у розробленні 
швидких, точних і селективних методик визначення 
СХБ, як для підтвердження якості і безпечності 
харчових продуктів, так і для виявлення можливих 
фальсифікацій – заміни дорогих натуральних 
барвників дешевими синтетичними тієї самої 
кольорової гами. Тому предметом цього 
дослідження стали методи визначення СХБ, як 
індивідуальних, так і в їхніх сумішах, у продуктах 
харчування та лікарських засобах.

1. Барвники як харчові добавки. Деякі аспекти 
використання синтетичних харчових барвників

Міжнародна Комісія харчового кодексу (Комісія 
ООН Кодексу Аліментаріус, Codex Alimentarius 
Commission, СAC), створена спільно Всесвітньою 
організацією з охорони здоров’я (ВООЗ, World 
Health Organization) і Продовольчою та сільсько-
господарською організацією (ФАО, Food and 
Agricultural Organization of the United Nations, FAO) 
[1], визначила харчові добавки як речовини, які 
не споживають як їжу самостійно і, зазвичай, не 
використовують як типовий інгредієнт їжі, незалежно 
від того, мають вони харчову цінність чи ні, однак 
їх додають до їжі з метою досягнення певної мети  
[1-3]. У результаті харчова добавка стає невід’ємною 
частиною продукту харчування. Харчові добавки 
додають на різних етапах виробництва продуктів 
харчування з двома головними цілями: 

– запобігти будь-яким хімічним чи біохімічним 
(росту бактерій, окисненню тощо) перетворенням 
компонентів продуктів харчування під час їхнього 
зберігання чи транспортування;

– поліпшити споживчі якості продуктів харчу-
вання, посилюючи їхні органолептичні властивості 
(колір, зовнішній вигляд, аромат).

Для харчових добавок визначено максимально 
допустимий рівень (МДР). Максимально 
допустимий рівень (Acceptable Daily Intake, ADI) 
– це максимально допустима кількість добавки, 
яку можна споживати щодня протягом життя 
без значного ризику для здоров’я [3]. МДР для 
харчових добавок визначено як міжнародні 

стандарти. Значення МДР зазначено у відповідних 
міжнародних і національних нормативних актах, 
вони повинні бути відомі виробникам продуктів 
харчування. Вирізняють також токсикологічну 
характеристику прийнятне (допустиме) добове 
надходження (ПДН, ДДН, Acceptable daily 
amount per person) – кількість харчової добавки в 
розрахунку на 1 кг маси тіла людини, яку можна 
вживати щодня протягом усього життя без ризику 
для здоров’я [3]. 

Кожній харчовій добавці, яку використовували 
чи використовують у країнах ЄС, присвоєно 
ідентифікаційний код “Е”, який складається з букви 
Е і тризначного числа. На етикетках продуктів 
харчування виробники іноді зазначають харчові 
добавки за оригінальними назвами, іноді тільки за 
Е-кодом, іноді – за обома. Харчовим барвникам 
надано коди від 100 до 199. 

Крім Е-коду існують також інші, визнані на 
міжнародному рівні, системи ідентифікації, 
такі як номер FD&C виданий FDA (Food and 
Drug Administration), INS (Міжнародна система 
нумерації) або CAS (Chemical Abstract Service) і 
СІ (Colour Index) [2, 4]. Наприклад, синтетичний 
харчовий азобарвник жовтий “сонячний захід” 
відомий також під назвою спеціальний жовтий FCF 
або англійською Sunset Yellow, йому присвоєні код 
Е110, номер FD&C – жовтий 6, CAS № 2783-94-0, 
номер CI – 15985.

Барвники додають до харчових продуктів для 
відновлення природного забарвлення, втраченого 
в процесі оброблення або зберігання; підвищення 
інтенсивності природного забарвлення з метою 
посилення зовнішньої привабливості продукту; 
фарбування безбарвних продуктів, наприклад, 
напоїв, морозива, кондитерських виробів для 
надання привабливого вигляду і колірного 
різноманіття [5]. 

До харчових барвників не належать: харчові 
продукти (плоди, ягоди тощо), включно з 
сушеними чи консервованими; прянощі та спеції, 
які мають вторинний фарбувальний ефект 
(фруктові та овочеві соки або пюре, кава, какао, 
шафран, куркума, паприка тощо); барвники, 
які використовують для фарбування неїстівних 
зовнішніх частин харчових продуктів (неїстівні 
оболонки для сирів, ковбас тощо).

Харчові барвники класифікують за різними 
ознаками [5-6]. Залежно від способу отримання 
харчові барвники поділять на натуральні, 
синтетичні, неорганічні. Натуральні харчові 
барвники (НХБ) – це речовини, добуті фізичними 
методами із рослин (ягід, квітів, листя, 
коренеплодів тощо) та об’єктів тваринного 
походження. НХБ менш стійкі до дії тепла, світла і 
зміни рН, наприклад, аннато в кислому середовищі 
змінюється від жовтого до блідо-рожевого  
[2, 5-8]. Крім того, більшість НХБ є дорожчими від 
синтетичних харчових барвників з аналогічним 
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фарбуючим ефектром. До неорганічних харчових 
барвників належать дрібнодисперсні порошки 
золота, срібла, алюмінію, Ферум(ІІІ) оксиду, сажа, 
кальцій карбонат, які використовують для покриття 
поверхонь кондитерських виробів, шоколаду, 
підфарбовування напоїв (горілки, лікери) і 
кондитерських прикрас. 

Головна властивість СХБ – це висока 
фарбувальна здатність, яка дає змогу отримувати 
забарвлення харчових продуктів необхідної 
інтенсивності за допомогою малої кількості 
барвників. СХБ дають змогу отримувати стійкі, 
інтенсивні і легко відтворювані кольори і відтінки 
продуктів харчування. До головних комерційних 
властивостей СХБ також належать [2, 5, 8]: висока 
стійкість до світла (не вигорають); стійкість до дії 
окиснювачів і відновників; стійкість до зміни pH; 
термостабільність; відсутність запаху; невелика 
вартість. Тому забарвлений ними продукт 
можна піддавати всім необхідним технологічним 
операціям, зокрема, пастеризації, стерилізації, 
охолоджуванню і заморожуванню.

За розчинністю барвники поділяють на жиро-
розчинні, водорозчинні, пігменти (не розчинні ні у 
воді, ні в жирах).

За хімічною будовою СХБ поділяються на класи: 
азобарвники, триарилметанові або трифеніл-
метанові, ксантенові, хінолінові, індигоїдні. 
Найбільшу групу СХБ становлять азобарвники. На 
них припадає 70 % усіх органічних барвників, які 
виробляють у світі [9]. 

СХБ у виробництві класифікують за кольором 
водного розчину. Вони легко розчинні у воді, 
здебільшого є порошками або гранулами, які 
містять до 80-85 % основної речовини барвника [6]. 
Найбільше в харчовій промисловості використо-
вують жовті (тартразин, E 102; жовтий “сонячний 
захід”, E 110) та червоні барвники (азорубін, E122; 
понсо 4R, E124; спеціальний червоний AG, E 129; 
амарант, E123). Для одержання відтінків зеленого 
кольору найчастіше використовують діамантовий 
синій Е133 у суміші з жовтими барвниками, зокрема 
з Е102.

Спектр застосування СХБ надзвичайно 
широкий: напої, кондитерські вироби, соуси, 
йогурти, морозиво. Крім того, деякі СХБ зрідка 
використовують для забарвлення інших харчових 
продуктів, окремі випадки треба розглядати 
як фальсифікацію [7]: м’ясні та рибні продукти 
(консерви, копченості) – індивідуально E122, 
E102, E129, а також суміш E122, E102 і E110; 
вершкове масло – Е110, Е124, індигокармін 
Е132; плодоовочеві консерви – амарант Е123 (в 
Україні заборонений), Е124, E129, Е110, Е132 і 
червоний 2G Е128; соки – апельсиновий сік можуть 
підфарбовувати Е110, лимонний – E102, вишневий 
– Е124, малиновий – E122 та Е124; вино – E129.

Всі харчові барвники не мають жодної харчової 
цінності. Однак вже давно відомо, що споживачів, 

а особливо дітей, більше цікавлять продукти 
і напої яскравих кольорів. Тому вважають, що 
додавання барвників до продуктів харчування 
збільшує привабливість, апетитність їжі та напоїв 
для споживачів. Проте уже доведено, що СХБ 
та інші харчові добавки негативно впливають на 
поведінку дітей. Вплив СХБ може виявлятися 
поведінковими розладами, гіперактивністю і 
неможливістю сконцентрувати увагу, причому 
зі значними індивідуальними відмінностями у 
дітей [10-15]. Дефіцит уваги і гіперактивність 
провокують шість найпоширеніших барвників 
E102, хіноліновий жовтий (E104), E110, E122, 
E124 і E129, які найбільше використовують для 
забарвлення солодких безалкогольних напоїв і 
цукерок. Крім того, азобарвники можуть викликати 
рак, хромосомні аберації, генотоксичність, 
нейротоксичність, психотоксичність, репродуктивну 
токсичність [14, 16-18].

У дорослих СХБ можуть спричиняти перепади 
настрою, легку збудливість, розлади кишківника. 
Азобарвники можуть відновлюватися в організмі 
людини до потенційно небезпечних токсичних амінів 
та азоксисполук, які провокують хвороби печінки 
та нирок, чинять канцерогенний вплив [11, 19-20]; 
підтверджено взаємодію харчових азобарвників з 
альбуміном сироватки людини та гемоглобіном [21]. 
Крім того, останніми десятиліттями простежується 
збільшення захворюваності на алергію та астму, 
і це збільшення також пов’язане з харчовими 
добавками, особливо з барвниками [11-12, 18]. 
Спеціальний червоний AG (Е129) провокує астму 
і кропив’янку; тартразин (Е102) – астму й мігрень; 
червоний 2G (Е128), який найчастіше додають для 
надання рожевого кольору ковбасам, вважається 
канцерогенною речовиною, яка призводить до 
розвитку деяких видів пухлин; еритрозин (Е127) 
провокує захворювання щитовидної залози [2, 11]. 

Європейський орган з безпеки харчових 
продуктів (European Food Safety Authority, 
EFSA) та Управління харчових продуктів та 
медикаментів (Food and Drug Administration, 
FDA) є найважливішими регулюючими органами, 
уповноваженими захищати та покращувати здоров’я 
людей, а також забезпечувати якість та безпечність 
харчових продуктів [3-4, 9-10]. За визначення та 
регулювання безпечного використання харчових 
добавок первинну юридичну відповідальність 
несе FDA. Виробники продуктів харчування 
повинні спочатку отримати схвалення від FDA для 
використання нового барвника у виробництві [10]. 
Дозвіл на використання хімічних речовин у якості 
харчових добавок у продуктах надається країною 
юридично. Виробники зобов’язані вказувати на 
етикетках продуктів про наявність у них харчових 
добавок.

Основою для використання харчових добавок 
у ЄС є Регламент № 1333/2008 Європейського 
Парламенту та Ради від 16 грудня 2008 року [22]. У 
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2011 році Регламент № 1333/2008 було доповнено 
списками затверджених харчових добавок (Список 
Союзу) для використання в категоріях харчових 
продуктів (Додаток II Регламенту) та інгредієнтах: 
добавок, ферментів, ароматизаторів та поживних 
речовин (Додаток III) [22].

EFSA встановив МДР азобарвників у напоях та 
харчових продуктах від 50 мг/л в безалкогольних 
ароматизованих напоях до 500 мг/кг у прикрасах, 
покриттях та соусах. Значення ПДН для СХБ 
коливаються, здебільшого, в діапазоні 1-15 мг/кг. 
Зокрема, для жовтого “сонячного заходу” (E110) 
й азорубіну (E122) ПДН становить 4.0 мг/кг, а для 
тартразину (E102) – 7.5 мг/кг. Однак для амаранту 
(Е123) ПДН=0.15 мг/кг, а ПДН для понсо 4R (Е124) 
нещодавно було зменшено з 4.0 до 0.7 мг/кг  
[23-28]. Синтетичні барвники можуть застосовувати 
як поодинці, так і в сумішах між собою. Використання 
змішаних композицій СХБ дає змогу отримувати 
кольори і відтінки, недоступні при використанні 
індивідуальних барвників. При цьому сумарна доза 
барвників у продукті не повинна перевищувати 
концентрацію того барвника, який має менший 
МДР. В оглядах [29-31] надано інформацію щодо 
регулювання вживання барвників у різних країнах 
та регіонах (США, Канада, Австралія, Японія, 
Європа). 

Головними регуляторами використання 
харчових добавок в Україні є Закони України “Про 
основні принципи та вимоги до безпечності та 
якості харчових продуктів” [32] та “Про безпечність 
та якість харчових продуктів” [33]. Відповідно до 
статті 30 Закону [32] дозволяється використання 
лише тих харчових добавок, що включені 
до Державного реєстру харчових добавок. 
Застосування виробником заборонених до 
використання в Україні харчових барвників тягне 
за собою відповідальність у вигляді штрафу.

Перелік дозволених до використання в Україні 
харчових добавок, зокрема СХБ, визначено 
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 
23.07.1996 № 222 “Про затвердження Санітарних 
правил і норм по застосуванню харчових добавок”, 
(із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ № 
218 (z0569-98) від 23.07.98 [34]. У додатку 2 цього 
наказу наведено перелік продуктів, які не підлягають 
забарвленню або підбарвленню, зокрема, молоко, 
вершки, борошно, макаронні вироби, томатний 
соус, мед, вина, продукти дитячого харчування 
та багато інших. СХБ цитрусовий червоний 2 
(Е121) та амарант (Е123) в Україні заборонені 
[34]. Влітку 2018 р. на сторінці офіційного інтернет-
представництва Президента України з’явилася 
петиція, в якій громадяни пропонували жорсткіше 
обмежити використання багатьох харчових добавок, 
у тім числі СХБ, однак вона не набрала потрібної 
кількості голосів і не була підтримана.

Останніми десятиріччями значно збільшилася 
кількість використання СХБ не тільки у продуктах 

харчування, а й у лікарських засобах (таблетки, 
капсули в кольорових оболонках, сиропи від 
кашлю, льодяники від болю у горлі тощо). На 
фармацевтичному ринку представлено широкий 
асортимент препаратів, до складу яких входять СХБ 
– одна з найчисленніших груп допоміжних речовин. 
До ліків барвники додають перш за все для того, 
щоб споживачі могли швидко ідентифікувати різні 
види препаратів за кольором [4, 11], а також для 
надання привабливості, що має важливе значення 
для дітей. Зазвичай використовують барвники, 
які відповідають наданому аромату чи смаку ліків 
(червоний барвник для полуничного смаку, жовтий 
– для лимонного тощо). Досі в Україні не створено 
ефективної та дієвої системи контролю допоміжних 
речовин, зокрема, використання СХБ. Уміст барвника 
в рідких препаратах, наприклад у сиропах, може 
становити 0.0005 – 0.001 % [29].

2.  Методи  визначення  синтетичних  харчових 
барвників

Загалом для визначення СХБ у продуктах 
харчування найбільше застосовують хромато-
графію (ХР) і капілярний електрофорез (КЕ), 
спектрофотометрію (СФ), вольтамперометрію 
(ВА). Більшість методик потребують порівняно 
тривалої багатостадійної пробопідготовки, яка 
може включати гомогенізацію, розчинення/
розведення, центрифугування, усі види екстракції, 
дериватизацію та ін. Пробопідготовка залежить від 
особливостей зразка, зокрема, його агрегатного 
стану, а також від обраного методу аналізу.

На рис. 1 зображено розподіл статей за трьома 
головними методами визначення СХБ у провідних 
журналах з аналітичної хімії за останні десять років. 
Для побудови діаграми брали до уваги такі журнали: 
Food Chemistry, Sensors and Actuators B: Chemical, 
Analytica Chimica Acta, Talanta, Electrochimica 
Acta, Journal of Electroanalytical Chemistry, 
Journal of Chromatography А, Spectrochimica Acta. 
Діаграма свідчить, що проблема визначення СХБ 
залишається актуальною. Найбільше досліджень 
виконано методами високоефективної рідинної 
хроматографії (ВЕРХ), а кількість робіт з ВА за 
2015-2019 роки перевищила кількість робіт із 
спектрофотометрії, що підтверджує стрімкий 
розвиток ВА в останнє десятиліття.

Методам визначення певних СХБ присвячено 
декілька оглядових праць: у роботах [35–37] 
детально описано методи визначення Е102, Е110 
і Е129 відповідно, в роботах [38-39] – методи 
визначення заборонених до використання у 
більшості країн суданових барвників. Огляд [40] 
присвячено методам визначення азобарвників, які 
використовують в харчовій промисловості різних 
куточків світу. У цій роботі досить детально описано 
методи вилучення азобарвників зі складних 
матриць, зокрема, виділено рідинно-рідинну та 
твердофазну екстракції, мембранну фільтрацію. 
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Рис. 1. Кількість статей у провідних журналах з аналітичної хімії за роками, у яких згадано СХБ та методи 
їх визначення (за даними Science Direct)

Серед методів визначення автори [40] виокремили 
СФ, тонкошарову хроматографію (ТШХ) і КЕ, а 
особливу увагу приділено ВЕРХ.

Ми зосередимо головну увагу на оригінальних 
працях, які опубліковано пізніше або не цитовано у 
згаданих оглядових статях.

2.1. Хроматографічні методи визначення СХБ 
Контроль за вмістом СХБ у продуктах харчування 

в Україні здійснюється згідно ДСТУ 5051:2008 
“Продукти харчові. Визначання синтетичних 
харчових барвників методом високоефективної 
рідинної хроматографії” [41]. Метод ВЕРХ, а 
також ТШХ домінують у нормативних документах 
з визначення СХБ інших держав [42-45]. ТШХ є 
одним з найдешевших і водночас ефективних 
методів ідентифікації і визначення СХБ [39, 46-51]. 

ХР методам визначення барвників у продуктах 
харчування присвячено огляд [52], а також розділ у 
огляді [40]. Для визначення барвників ХР методами 
важливою є пробопідготовка, в оглядах багато 
уваги виділено цій проблемі. Пробопідготовка 
необхідна як для твердих, так і для рідких зразків, 
і залежить від ХР методу і специфіки зразка [42-
46, 53, 54]. Пробопідготовка [42-46] передбачає 
екстракцію барвників з твердих продуктів 
дистильованою водою, далі сорбцію з розчину 
твердими сорбентами, десорбцію розчином 
амоніаку, видалення амоніаку випаровуванням 
і подальше хроматографування. Ідентифікацію 
та кількісне визначення барвників проводять за 
власним забарвленням і коефіцієнтом рухливості 
Rf барвника в порівнянні із стандартами. 

Головне завдання ефективного розділення 
сумішей барвників полягає у виборі відповідних 
рухливих і стаціонарних фаз [37, 54-57]. Підбір 

оптимальних рухливих фаз дає змогу одночасно 
розділяти від 3 до 40 різних барвників на рівні 
від 0.006 мкг/л [54] до 1 мг/л [55]. Найбільше 
застосовують для визначення СХБ варіант 
обернено-фазової ВЕРХ [58-61]. Недоліком ХР є 
використання токсичних органічних розчинників, 
які входять до складу рухливих фаз. Для зниження 
токсичності розчинників, які використовують в 
аналізі, у рухливу фазу додавали неіоногенні 
ПАР, зокрема, Тритон Х-100 [56-57]. Підвищити 
екологічну безпечність аналізу дає змогу 
заміна розчинників на β-циклодекстрин [46]. 
Для визначення СХБ застосовували також 
високоефективну іонну ХР [62] та ультра-ВЕРХ 
[63]. Методику ВЕРХ визначення Е102 і Е110 
було валідовано для аналізу фармацевтичних 
препаратів [61], як рухливу фазу використовували 
суміш оксалатного буферного розчину з pH 4, 
метанолу і води в об’ємному співвідношенні 7:2:1.

Для розділення сумішей СХБ і подальшого 
визначення в різних продуктах харчування 
застосовують також два основні варіанти КЕ: 
капілярний зонний електрофорез (КЗЕ) і міцелярну 
електрокінетичну хроматографію (МЕКХ) [64-68]. 
Методом КЗЕ можливе розділення і визначення 
до 12 СХБ з різними межами виявлення, залежно 
від апаратурного оснащення, техніки виконання 
експерименту, методології аналізу. Для поділу 
барвників у варіанті КЗЕ застосовують різні буферні 
розчини і їхні композиції: боратний, фосфатний, 
карбонатний, фосфатно-боратний, фосфатно-
карбонатний [64]. У варіанті МЕКХ можливе 
розділення до 15 СХБ. Цим методом визначають 
СХБ в безалкогольних напоях і фруктовому морозиві 
з межами визначення 0.27-1.80 мкг/мл [66].
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Дороговартісні методи ВЕРХ і КЕ виправдані 
для одночасного визначення великої кількості 
барвників за сумісної наявності в складних 
харчових продуктах. Скринінгові імуноаналітичні 
методи, такі як імуноферментний аналіз (ELISA), 
придатний для одночасного аналізу великої 
кількості зразків з одночасним скороченням 
тривалості аналізу, дають змогу зменшити витрати 
на експлуатацію хроматографічного обладнання. 
В огляді [69] показано можливості сучасних 
імуноаналітичних методів для визначення СХБ 
різних класів. Впровадження імунохімічних тест-
систем на практиці є альтернативою (а в деяких 
випадках і заміною) дорогим хроматографічним 
методам, однак, розроблення імунохімічних систем 
для визначення барвників у харчових матрицях не 
завжди є простим завданням. 

2.2. Оптичні методи визначення СХБ 
Найпростішим методом визначення СХБ 

є спектрофотометрія (СФ) – уміст барвників 
визначають за власним світлопоглинанням. Саме 
тому СФ метод, разом з ТШХ, рекомендують для 
ідентифікації барвників, а також для виявлення 
фальсифікацій [70-71]. Межі визначуваних умістів 
СХБ від 0.01 до 60 мг/л. Похибка визначення для 
різних варіантів СХБ коливається в діапазоні від 
5 до 9 %. Однак особливої пробопідготовки не 
потребують продукти харчування з порівняно 
простою матрицею: напої без загущувачів 
і замутнювачів (солодкі води), желатинові 
ароматизовані порошки для виготовлення 
десертних желе, матриця яких нерозчинна у 
холодній воді [72]. У разі складніших матриць 
барвники вилучають як з твердих продуктів 
харчування, так і з напоїв. За наявності в продуктах 
харчування одного барвника використовують 
твердофазну екстракцію як з подальшим 
визначенням безпосередньо на сорбенті методом 
твердофазної спектроскопії [74-77], так і після 
реекстракції [78-84]. Розчини фотометрують також 
після екстракції іонних асоціатів СХБ органічними 
розчинниками [85], поверхнево-активними речо-
винами (міцелярна екстракція, cloud point extraction) 
[86-91], мікроекстракції в іонну рідину під дією 
ультразвуку [92] та мікроекстракції під дією зміни 
температур [93]. Зауважимо, що визначенню Е102 
після вилучення за методикою [92], не заважають 
100-кратні надлишки Е122 і Е123, 250-кратні – Е110 
і Е133, 750-и – Е124.

В огляді [94] процитовано понад 60 праць з 
визначення СХБ методами СФ, опублікованих 
до 2011 року. Технологія виробництва харчових 
продуктів передбачає застосування як 
індивідуальних СХБ, так і їх сумішей. У сумішах 
зазвичай наявно 2-3 барвники, для яких, 
здебільшого, характерні широкі смуги поглинання. 
Тому для визначення індивідуальних барвників у 
таких сумішах потрібне або їхнє попереднє хімічне 

розділення, або використання хемометричних 
алгоритмів. Автори [94] головну увагу зосередили  
на використанні модифікованого методу 
стандартних добавок (H-point standard addition 
method), похідній спектрофотометрії і міцелярній 
екстракції для аналізу сумішей барвників. Ми 
наводимо деякі праці, опубліковані до 2011, які не 
цитовано в [94].

У СФ аналізі сумішей СХБ відокремлення 
використали в роботі [95], хемометричні алгоритми 
у [79, 89, 91, 96-110]. Для продуктів, що містять два 
барвники, найчастіше застосовують перші похідні 
спектрів поглинання екстрактів або реекстрактів за 
методикою нульового перетину (zero-crossing) [79, 
92, 94-98, 102]. За наявності трьох барвників – перші 
[102-104] та другі [105] похідні. Використовували 
також паралельний факторний аналіз (parallel 
factor analysis, PARAFAC) і метод білінеарних 
найменших квадратів / залишкової білінеаризації 
(bilinear least squares/residual bilinearization, 
BLLS/RBL) [108], штучні нейронні мережі для 
одночасного визначення чотирьох барвників Е104, 
Е110, Е124 і метилового оранжевого [109]. У роботі 
[110] поєднали хемометричний підхід з кінетично-
спектроскопічними даними, це дало змогу 
визначити одночасно два барвники (тартразин 
та кармінову кислоту) у таких складних матрицях 
як гірчиця, кетчуп, сухі розчинні супи, варення та 
апельсиново-полуничний сік.

Використання власного забарвлення барвників 
лежить в основі оригінальної методики визначення 
Е104, Е 110, Е122, Е 133 індивідуально та у їхніх 
подвійних сумішах методом цифрового аналізу 
зображень (digital image analysis) [111]. Експеримент 
виконували за допомогою планшетного сканера 
Canon, а для дослідження інтенсивності кольорів 
використовували Photoshop CS5. Вилучення 
барвників з твердих зразків (кондитерські покриття, 
оболонки) було порівняно тривалим. Для цього 
зразки розчиняли у дистильованій воді, розбавляли 
1:1 ацетатною кислотою (С = 3 М). Далі до такого 
розчину додавали спеціально підготовлену білу 
вовняну пряжу і нагрівали суміш впродовж 10 
хвилин за 90 °С. Потім забарвлену пряжу виймали і 
промивали великою кількістю дистильованої води. 
Барвники з пряжі у розчин переводили змішуванням 
ниток з 10 мл NH3 (С =2 М) і нагріванням упродовж 
10 хвилин за 90 °С. Аналогічний підхід використали 
у [112] для визначення Е102 і Е129 у суміші. 
Автори зазначають, що отримано результати дещо 
гірші, ніж результати ВЕРХ, однак за допомогою 
планшета можна проаналізувати одразу 92 зразки 
на одному знімку.

Відзначимо також роботу з кольориметричного 
визначення Е102, Е110, Е124 і Е133 [113]: 
методом твердофазової екстракції барвники 
з безалкогольних напоїв вилучали у прозору 
поліметакрилатну матрицю. Розроблену кольорову 
шкалу можна застосовувати для візуального тест- 
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та точного СФ визначення барвників з межами 
визначення від 0.01 до 0.05 мг/л. Відносна похибка 
спектрофотометричного визначення коливалася 
від 3.7 % для Е133 до 9.0 % для Е102 залежно від 
виду напою.

2.3. Електрохімічні методи визначення СХБ
Методу потенціометричного визначення 

деяких СХБ (Е102, Е110, Е104) в напоях і 
концентратах, желе, заварному кремі присвячено 
поодинокі роботи [114-116]. Для визначення 
застосовували вугільно-пастовий і срібний 
електроди, модифіковані іонним асоціатом Е102 з 
цетилтриметиламоній бромідом [114], платиновий, 
графітовий електроди, модифіковані іонним 
асоціатом Е110 з цетилпіридиній хлоридом [115], 
графітовий електрод, модифікований іонним 
асоціатом Е104 з тетрафенілфосфоній бромідом 
[116]. Найменшої межі виявлення 5.5∙10-8 моль/л 
досягнуто для Е102 з модифікованим срібним 
електродом [114]. 

Особливої уваги заслуговують методи вольт-
амперометрії (ВА) [117-121]. ВА метод аналізу 
стрімко розвивається останніми роками через 
розвиток у галузі матеріалів для робочих електродів 
і модифікаторів поверхні. ВА повністю задовольняє 
вимогам селективності, чутливості, надійності, а 
також зеленої хімії, оскільки не потребує органічних 
розчинників, а ВА зі швидкою розгорткою можна 
розглядати як метод скринінгу, для якого характерні 
низька межа визначення і швидкий відклик. Крім 
того, вважають, що між процесами перенесення 
електронів, які відбуваються на електроді та в 
клітинах живого організму, існує певна подібність. 
Тому метод ВА доцільно використовувати для 
дослідження механізму відновлення–окиснення, 
стабільності, здатності адсорбуватися, кінетики 
гідролізу біологічно активних речовин. Знання 
цих властивостей речовин дає змогу оцінити і 
прогнозувати шляхи їхнього метаболізму під час 
редокс-реакцій in vivo, а також їхню фізіологічну 
активність [118-119], що особливо важливо 
для синтетичних речовин, які ми споживаємо з 
їжею. Отже, дослідження процесів відновлення–
окиснення СХБ на електродах різної природи й 
подальше розроблення на цій основі нових методик 
визначення СХБ у складних об’єктах (продуктах 
харчування, ліках) є актуальним завданням. 

ВА методами досліджено окисно-відновні 
процеси на електродах різних типів з різними 
діапазонами визначуваних умістів барвників. 
В огляді [118] детально описано можливості 
визначення харчових азобарвників, які домінують 
серед СХБ. Головну увагу автори зосередили 
на матеріалі робочих електродів (перевагах і 
недоліках). 

Огляд [119] присвячено електрохімічним 
методам визначення Е102, зокрема ВА; увагу 
зосереджено на електродних матеріалах та 
їх модифікаціях. Крім цього, у роботі також 

представлено механізми вольтамперометричного 
окиснення і відновлення Е102.

Зауважимо, що для ВА визначення СХБ можна 
використовувати як струми відновлення так і струми 
окиснення: в азобарвників легко відновлюється 
азогрупа; відновлення трифенілметанових 
барвників відбувається внаслідок наявності у 
їхній структурі центрального атома карбону з 
недостатньою електронною густиною через 
утворення карбоній-іона. Анодні стуми виникають 
головно внаслідок окиснення гідроксигруп, які наявні 
в більшості СХБ. Однак, у роботі [120] методами 
циклічної вольтамперометрії, потенціостатичної 
кулонометрії та УФ-спектроскопії автори доводять, 
що в барвниках Е110, Е124 і Е129 окиснюється 
азогрупа.

Для визначення СХБ використовують методи 
диференційно-імпульсної (ДІВ), квадратно-
хвильової (КХВ), адсорбційної (АВА) вольт-
амперометрії і робочі електроди з різних матеріалів, 
а також модифікування поверхні електродів. 
Для визначення Е102 та Е123 у безалкогольних 
напоях та желе методом КХВ використали 
вуглецевий електрод, виготовлений методом 
трафаретного друку [122]. Треба зазначити, 
що четвертинні амонієві солі є ефективним 
модифікатором електродів для визначення СХБ 
[123-130]. Простою є методика визначення Е129 
з використанням скловуглецевого електрода за 
наявності цетилпіридиній броміду [123], автори 
використали адсорбційну КХВ для визначення 
Е129 у желатинових цукерках, соусі чилі і соках. 
Колектив наших колег з Одеського національного 
університету імені І.І. Мечникова запропонував 
новий ВА сенсор на основі вугільного пастового 
електрода, модифікованого силікагелам з 
імпрегнованим цетилпіридиній хлоридом, для 
визначення Е102, Е110, Е122, Е129 [125-130]. 
Методи АВА застосовували для визначення СХБ 
(Е102, Е104, Е110, Е120, Е122, Е123, Е124, Е129 
і Е133) в безалкогольних напоях і цукерках [129-
130]. Діапазони визначених вмістів 5 – 272.4 мкг/л. 

Для ВА визначення СХБ запропоновано 
модифікування електродів: поліалліламін гідроген-
хлоридом [131], вуглецевими нанотрубками [132-
137], ацетиленовою сажею [138], електропровідними 
полімерами [139-142], геміном [143], графеном 
і оксидом графену [144-157], різноманітними 
наночастинками і нанокомпозитами [139, 148-151, 
153-168]. Зауважимо, що використовують також 
технології трафаретного друку (screen printed) 
[122, 136], полімери з молекулярним відбитком 
барвника (молекулярно імпринтовані, molecularly 
imprinted) [139-140, 152, 157]. Так, використання 
молекулярних відбитків Е110 і E123 дало змогу 
досягти межі виявлення 4 і 2 нмоль/л відповідно 
[139, 157].

Модифікування поверхні дає змогу розширити 
робочий діапазон потенціалів електродів, зменшити 
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фонові струми, прискорити перенесення заряду. 
Це сприяє підвищенню чутливості і селективності 
ВА визначення СХБ [118]. Однак модифікування 
електродів здебільшого потребує від аналітика 
особливого досвіду, модифіковані електроди 
менш надійні, а термін їхнього зберігання часто 
обмежений порівняно з комерційними робочими 
електродами. Тому у більшості лабораторій під час 
рутинного аналізу віддають перевагу комерційним 
робочим електродам без попередньої модифікації 
поверхні, які зазвичай надійніші та зручніші в 
користуванні. Однією з найчутливіших ВА методик 
визначення СХБ, у якій використовують комерційний 
робочий алмазний електрод, допований бором, 
є визначення пар Е102 і Е110 або Е110 і Е133 в 
концентрованих напоях, желатинових цукерках і 
спортивних напоях методами ДІВ та КВХ [169-170]. 
Методика дає змогу виявити СХБ на рівні від 13 до 
150 нмоль/л. 

Особливе місце посідають електроди на 
основі ртуті, що пов’язано з широким катодним 
діапазоном потенціалів, а струми відновлення є 
значно селективнішими аналітичними сигналами, 
ніж струми окиснення. Крім того, для ртутних 
електродів властива ідеально гладка поверхня, 
яка легко оновлюється, тому не виникає 
проблем пасивації електродів і відтворюваність 
вимірювань є дуже високою; є можливим просте 
й експресне електрохімічне концентрування 
аналітів. Перешкодою до широкого використання 
ртутних електродів є токсичність ртуті, однак ртуть 
для полярографії – це повністю відновлюваний 
матеріал, який за умов дотримання правил техніки 
безпеки не потрапляє у довкілля і не впливає на 
здоров’я людей, токсичні Hg-органічні сполуки не 
утворюються під час електрохімічних вимірювань. 
Більше того, кількість ртуті, яку використовують 
для одного визначення, можна різко зменшити за 
допомогою статичних електродів з краплиною ртуті 
(static mercury drop electrode, SDME та hanging 
mercury drop electrode, HDME). Ртутні краплинні 
електроди (dropping mercury electrode, DME, SDME, 
HDME) практично неможливо використовувати 
для польових вимірювань та для безперервного 
контролю у потоці, однак для таких потреб більшість 
методик можна легко адаптувати для використання 
амальгамних електродів, які більше відповідають 
вимогам зеленої хімії, порівняно з р.к.е., та мають 
усі переваги ртутних електродів. На електродах на 
основі ртуті в широкому діапазоні рН з достатньо 
низькими межами визначення (на рівні декількох 
нмоль/л) відновлюються Е102, Е110, Е122, Е123, 
Е124, Е129, Е133 [124, 171-183]. Зауважимо, що 
екологічною альтернативою до ртутних електродів 
можуть бути плівкові стибієві та бісмутові електроди 
[184-185]. 

Треба також зазначити, що ВА сенсори з 
успіхом використовують для визначення СХБ в 
інжекційному аналізі (flow injection і sequential 

injection) [131, 170, 184, 186]. Використання амперо-
метричного детектування потребує експеримен-
тальної оптимізації умов визначення кожного з 
компонентів, зокрема, потенціалу поляризації 
робочого електрода, тривалості імпульсу тощо. 
Однак у разі правильної корекції струму можна 
визначати одночасно по два барвники у їхніх сумішах, 
наприклад, Е 102 і Е110, або Е110 і Е133 [170].

Висновки
У харчовій промисловості барвники застосо-

вують для багатьох продуктів з метою надання їм 
привабливішого зовнішнього вигляду. Зазвичай 
забарвлюють кондитерські вироби (найбільше – 
цукерки), безалкогольні і слабоалкогольні напої, 
плавлені сири, маргарин, деякі м’ясні продукти та 
ін. Синтетичні барвники використовують у харчовій 
промисловості частіше, ніж натуральні. Доведено, 
що чимало СХБ можуть викликати поведінкові 
порушення у дітей, погіршення самопочуття у 
дорослих, і навіть стати причиною захворювань. 
Тому все більше затребуваним стає розроблення 
методів визначення барвників у різних харчових 
продуктах: необхідні швидкі, точні і селективні 
методики для якісної ідентифікації і кількісного 
визначення СХБ, як для підтвердження якості і 
безпечності харчових продуктів, так і для виявлення 
можливих фальсифікацій. 

Проблемі визначення барвників у продуктах 
харчування, косметичних і лікарських засобах в 
останні роки присвячено чимало наукових робіт. 
Для визначення СХБ головно використовують 
хроматографію, спектрофотометрію та електро-
хімічні методи. Кожному з цих методів властиві 
свої переваги та недоліки. Для ідентифікації 
барвників, тест-аналізу рекомендовано різновиди 
спектроскопічних методів і ТШХ, для високо 
селективного і точного визначення – методи ВЕРХ 
і КЕ. У нормативних документах переважають 
хроматографічні методи.

Спектрофотометрія є простим і доступним 
методом для визначення окремих (індивідуальних) 
барвників у не надто складних об’єктах, 
наприклад, у газованих напоях. Однак, для аналізу 
складніших об’єктів барвники треба попередньо  
відокремлювати від матриці, а для визначення 
кількох барвників у їхній суміші їх треба 
або відокремлювати один від одного, або 
використовувати хемометричні алгоритми 
розділення аналітичних сигналів. Поряд з 
класичними спектрофотометричними методиками 
визначення СХБ з’явилися сучасні експресні 
оптичні методи, які ґрунтуються на цифровому 
аналізі зображень, використанні кольорових шкал 
і кольориметричних функцій. Точність визначення 
такими методами дещо гірша, ніж для СФ, однак є 
перевага в експресності аналізу.

Надійним методом визначення СХБ у 
багатокомпонентних об’єктах є хроматографія, 
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зокрема, високоефективна рідинна. Попри високу 
селективність і низькі межі визначення, для ВЕРХ 
властиві висока вартість обладнання та витратних 
матеріалів, потреба в органічних розчинниках. 
Також важливою є пробопідготовка, яка може бути 
складною і тривалою, тому сучасні дослідження 
у хроматографії спрямовано на подолання 
вагомого недоліку методу – використання 
токсичних рочинників у великих кількостях, 
а також довготривалості визначення. Однак, 
хроматографічні методи виправдані для серійного 
визначення великої кількості барвників за сумісної 
наявності в харчових продуктах зі складною 
матрицею. 

Конкурентноздатним методом є вольт-
амперометрія, для якої характерні висока 
чутливість, селективність, доступність обладнання, 
можливість автоматизації експерименту. Для 
розширення можливостей аналізу у сучасній ВА 
використовують електроди з різних матеріалів, 
а також модифікування поверхні електродів. 
Модифікування робочих електродів дає змогу 
досягати високої селективності та чутливості у 
ВА методі, однак часто тривалість експлуатації 
модифікованих електродів є досить обмеженою. 
Комерційні немодифіковані електроди простіші, 

стабільніші, надійніші та більш зручні в 
користуванні. У складних матрицях, якими є 
продукти харчування і ліки, наявно багато речовин 
з гідроксигрупами, здатними до окиснення, 
тому селективність ВА визначення барвників за 
струмом відновлення є вищою, ніж за струмом 
окиснення. Згідно з окремими публікаціями, ВА 
методом можна визначити вміст індивідуальних 
барвників у продуктах харчування прямим 
способом, не відділяючи їх від матриці об’єкту, 
пробопідготовка полягає лише у розчиненні зразка. 
Підбір оптимальних умов (природа фонового 
електроліту, рН, тип робочого електрода тощо) 
дають змогу визначати декілька барвників у суміші 
без попереднього розділення. 

Зауважимо, що нема потреби визначати СХБ 
у продуктах харчування, ліках чи косметичних 
засобах на рівні нг чи нмоль, оскільки вміст 
барвників у цих об’єктах зазвичай є значно 
більшим. Тому критичне порівняння методів 
визначення СХБ повинно враховувати не стільки 
необхідну чутливість та межу виявлення, які для 
сучасних методів досить доступні, але насамперед 
селективність, простоту, надійність, зручність 
використання та вартість.
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