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Д ля розширення і поглиблення на-
пряму досліджень із вітамінології в 
грудні 1944 р. за ініціативою академіка 

О. В. Палладіна в Інституті було створено 
лабораторію біохімії вітамінів, яку в 1966 р. 
реорганізовано у відділ біохімії вітамінів (те-
пер – відділ біохімії вітамінів і коензимів). Цей 
напрям досліджень в Інституті очолювали спо-
чатку проф. Сергій Ісайович Винокуров (1945–
1948 рр.), потім – академік АН УРСР Ростислав 
Всеволодович Чаговець (1948–1976 рр.), проф. 
Аскар Ганійович Халмурадов (1976–1985 рр.) і 
майже 30 років поспіль – чл.-кор. НАН України 
Георгій Вікторович Донченко (1986–2015 рр.).

У післявоєнні роки ХХ ст. (кінець 40–
50-их) вітамінна промисловість країни мала 
збільшувати виробництво вітамінів, передусім, 
із неутилізованої сировини або промисло-
вих відходів. У зв’язку з цим у відділі біохімії 
вітамінів було розроблено технологічну схе-
му виробництва концентрату вітаміну А з 
печінки скатів та інших чорноморських риб 
(к.б.н. Л. М. Кузнєцова), концентрату вітаміну Е 
з олії зародків пшениці (к.б.н. Ю. В. Лахно), 
концентратів вітамінів А та Е із природної 
сировини (д.б.н., проф. В. П. Вендт, к.б.н. 
Л. М. Кузнєцова, к.б.н. Ю. В. Лахно, акад. 
Р. В. Чаговець). А розроблені у відділі біохімії 
вітамінів практичні рекомендації і конкретні 
пропозиції в галузі охорони здоров’я та тварин-
ництва послугували обґрунтуванням організації 
в післявоєнні роки республіканського тресту 
«Укрвітамінпром».

І в подальшому винахідницька діяльність 
співробітників відділу була пов’язана з потре-

бами життя і спрямована на розробку нових 
технологій одержання біологічно активних ре-
човин, передусім вітамінів, або на створення 
нових препаратів, призначених для лікування 
певних захворювань і корекції метаболічних по-
рушень в організмі людини та тварин.

біотехнологічні розробки

Започаткований у відділі акад. Р. В. Ча-
говцем біотехнологічний напрям досліджень, 
поряд із фундаментальними дослідженнями, 
продовжувався впродовж всього періоду його 
існування, незалежно від того, хто його очолю-
вав. І це свідчить, що винаходи не беруться з 
«нізвідки», вони базуються на попередніх фун-
даментальних дослідженнях, започаткованих 
Вчителем. Так, учень Р. В. Чаговця А. Г. Хал-
мурадов під час роботи ще над кандидатсь-
кою, а потім і над докторською дисертацією 
довів, що β-піколін та його комплексні солі є 
повноцінними замінниками нікотинової кисло-
ти в раціоні тварин, але набагато дешевшими [1]. 
Було розроблено технологію синтезу цинкової 
солі β-піколіну [2] і на основі цієї речовини 
зроблено спробу налагодити випуск препарату 
«Корнік», але технологія виявилась не досить 
вдалою.

Ще один учень Р. В. Чаговця – Г. В. Дон-
ченко, на той час науковий співробітник (в по-
дальшому – член-кореспондент НАН України) – 
поряд із фундаментальними дослідженнями 
біохімії вітаміну Е та убіхінону опікувався 
проб лемою одержання біологічно активних ре-
човин із відходів рибної промисловості. За до-
говором про науково-технічне співробітництво 
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Інституту біохімії АН УРСР із Тихоокеанським 
інститутом рибного господарства та океанографії 
(ТІНРО) Міністерства рибного господарства 
СРСР (1978–1991 рр.) [3] він був керівником про-
екту. Саме в рамках співробітництва було роз-
роблено технології одержання із відходів пере-
робки риби таких біологічно активних речовин, 
як холестерол та убіхінон. Ці розробки було за-
хищено відповідними патентами [4, 5].

У подальшому внаслідок багаторічних 
(1965 – 1980 рр.) фундаментальних досліджень 
біологічної дії α-токоферолу (вітаміну Е), його 
природних метаболітів та синтетичних похідних 
на вміст і функціонування убіхінону (Q) в тка-
нинах різних видів тварин за Е-гіповітамінозу 
було експериментально доведено високу 
Е-вітамінну біологічну ефективність синте-
тично одержаних коротколанцюгових при-
родних метаболітів вітаміну е [6]. У зв’язку 
з цим було досліджено понад 30 синтетичних 
похідних і аналогів α-токоферолу, синтезованих 
в Інституті органічної хімії АН УРСР, Інституті 
хімічної фізики Російської академії наук (м. Мо-
сква) та відібрано за основними показника-
ми Е-вітамінної активності найефективніші 
коротколанцюгові аналоги вітаміну Е, які не 
поступаються активністю вітаміну Е фармако-
пейного. Аналог вітаміну Е – с6–α-токоферол 
виявився саме таким представником нового 
покоління Е-вітамінних препаратів і високоак-
тивним метаболітом α-токоферолу в організмі 
людини і тварин. На ці роботи було отримано 
авторське свідоцтво Державного комітету СРСР 
зі справ винаходів і відкриттів «Е-витаминная 
кормовая добавка» [7].

Відомо, що α-токоферол (вітамін Е) є 
найефективнішим ендогенним антиоксидан-
том. Однак в Україні не було і зараз немає дже-
рел для його синтезу, а вітамін Е, що вироб-
лявся з імпортної сировини, коштував дорого 
та й випускався в незначній кількості. Тому у 
1980–1982 рр. за ініціативою Г. В. Донченка та 
хіміка А. А. Свищука спільно з робітниками 
АТ «Київський вітамінний завод» (КВЗ) прово-
дилась робота з удосконалення технології одер-
жання с6–аналога α-токоферолу, активність 
якого в подальшому перевірялась за різних умов 
і на різних об’єктах. Внаслідок цієї роботи було 
розроблено унікальну технологію одержан-
ня високоефективного похідного – метаболіту 
вітаміну Е з вкороченим бічним ланцюгом – 

α-токоференацетату (α-ТАС6) [8], яка дозволяє 
шляхом використання нової, дешевшої і чистої 
сировини та середовища для синтезу здешеви-
ти процес, скоротити час технологічного циклу, 
підвищити вихід препарату і значно зменшити 
утворення побічних продуктів. Наразі цей метод 
відновлений у відділі к.б.н. О. І. Кузьменком.

На основі α-ТАС6 у відділі було створе-
но кілька препаратів, призначених, по-перше, 
для заміни вітаміну Е в кормах тварин і, по-
друге, для використання в лікуванні певних 
патологічних станів (захворювань), про що мова 
йтиметься далі.

Відомо, що β-каротин у великій кількості 
міститься в моркві. Він є попередником 
вітаміну а, хімічний синтез якого є досить 
дороговартісним. Значення вітаміну А, як й 
інших вітамінів для здоров’я людини, важко 
переоцінити [9]. Співробітники групи к.б.н. 
Чернухіної Л. О., які в той час під керівництвом 
Г. В. Донченка досліджували механізм дії 
вітаміну А, поставили собі за мету одержа-
ти з моркви екстракт β-каротину і створити 
на його основі біологічно активні препарати. 
Так, у відділі було розроблено і запропоновано 
спосіб переробки моркви [10], який дозволяє 
найефективніше використати та надовго закон-
сервувати біологічно активні сполуки моркви і 
значно спростити схему їх одержання. Створена 
безвідходна технологія дозволяє одержати два 
харчових продукти – морквяний сік і кароти-

Член-кор. нан україни, д.б.н., професор
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нову олію зі значним вмістом бета-каротину, 
вітамінів е та к. Також було запропоновано 
використовувати відходи виробництва (олійний 
шрот) як кормову добавку, яка містить вільні 
амінокислоти, каротин, вітаміни е та к. По-
дальше вдосконалення цього способу дозволило 
спростити схему технології і використовувати 
некондиційну сировину, що значно здешевило 
процес, підвищило вміст каротину в цільових 
продуктах і збагатило їх іншими жиророзчин-
ними вітамінами [11]. На одержаний препарат – 
олійний розчин β-каротину, вітаміни е і к із 
моркви – було отримано знак для товарів і послуг 
«Карателька» та рекомендовано до виробницт-
ва. Його було запропоновано використовувати 
в ретиноло- та каротинотерапії. Слід також 
зазначити, що розроблений під керівництком 
Г. В. Донченка комплексний олійний препарат 
«карателька» за результатами Всеукраїнського 
конкурсу в 2003 р. увійшов в перелік 100 най-
кращих препаратів України.

Ефективними продуцентами деяких во-
дорозчинних вітамінів є мікроскопічні гри-
би – мікроміцети. Біотехнології, засновані на 
використанні цих продуцентів для виробницт-
ва вітамінів, найчастіше є більш екологічними 
і економічними, ніж хімічний синтез. Тому до-
сить плідним виявилося започатковане ще акад. 
Р. В. Чаговцем співробітництво між відділом 
біохімії вітамінів Інституту біохімії (ІБХ) і 
відділом фізіології і систематики мікроміцетів 
Інституту мікробіології та вірусології (ІМВ), 
яким на той час керувала член-кор. АН УРСР 
В.Й. Білай. До цього співробітництва з часом 
приєдналися Науково-виробниче об’єднання 
«Вітаміни» (м. Москва) та Інститут мікробіології 
Узбекської АН (м. Ташкент) після того, як 
колишній завідувач відділу біохімії вітамінів 
ІБХ А.Г. Халмурадов очолив в Узбекистані цей 
інститут.

Чому саме мікроміцети? 
Виявилося, що мікроміцети є унікальним 

і зручним біотехнологічним об’єктом: вони 
мають об’ємний міцелій, збагачений багатьма, 
зокрема й унікальними, біологічно активни-
ми речовинами, який легко відфільтровувати, 
екстрагувати і сушити. Він підходить для роз-
робки технологій одержання як індивідуальних 
очищених біологічно активних речовин, так і 
кормових та харчових добавок на основі біомаси 

грибів і культурального середовища. До того 
ж, змінюючи склад інкубаційного середовища 
і додаючи до нього попередники певних речо-
вин, можна значно підвищити ефективність 
продуцента. Саме цей аспект був одним із пер-
ших напрямів співробітництва науковців Києва, 
Москви і Ташкента. Мова йшла про селекцію 
продуцентів окремих вітамінів, зокрема тіаміну 
та коензимів NAD і соа [12–14]. На основі цих 
розробок співробітниками НПО «Вітаміни» 
в подальшому було розроблено та запатенто-
вано технологію одержання кристалічного 
препарату соа. Але одержання очищених 
індивідуальних речовин – трудомісткий процес, 
який потребує значних фінансових інвестицій. 
Водночас за селекції нетоксичних штамів 
грибів кормові і навіть харчові добавки можна 
одержувати переробкою їхнього міцелію або 
культуральної рідини, які містять повноцінні 
протеїни, збагачені вітамінами та коензимами. 

Вдосконалення раніше запропонованих роз-
робок із пошуку і селекції активних продуцентів 
вітамінів і коензимів дозволило створити 
вітамінно-протеїнові кормові добавки, викори-
стовуючи гриби роду Fusarium, ефективність 
яких було підтверджено багатьма дослідами. 
Вдалою виявилася ідея співробітників щодо 
спільного культивування двох штамів, що є 
активними продуцентами різних вітамінів або 
різних фрагментів молекули вітаміну. Висока 
біологічна активність одержаних в разі такого 
культивування препаратів обумовлена значною 
кількістю вітамінів групи В та їхніх коензим-
них форм, зокрема нікотинової, пантотенової 
кислот, тіаміну, біотину і рибофлавіну, а також 
незамінних амінокислот – лізину і триптофану. 
Декілька варіантів таких препаратів захищено 
патентами [15,16]. Зокрема, білково-вітамінний 
продукт, одержаний внаслідок спільного куль-
тивування атоксичних штамів грибів Fusarium 
sanbucinum IMB F – 100011 i Mycelia sterilia 
(white) IMB F – 100014» [16], автори рекомен-
дували використовувати не тільки для вироб-
ництва кормових добавок, але й у харчовій 
промисловості та косметології. Неочікуваним 
ефектом цього методу є те, що за сумісного 
культивування двох вищезазначених штамів 
утворюється біомаса грибів із підвищеним 
вмістом вітамінів В1, В3, В5, В9, Е, Q10 порівняно з 
використанням відповідних монокультур.
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розробка комплексних 
препаратів на основі вітамінів 
для сільського господарства

Розвиток науки молекулярної вітамінології, 
в цілому, та багаторічні фундаментальні 
дослідження регулювального впливу вітамінів 
на ключові ланки клітинного метаболізму, 
проведені у відділі біохімії вітамінів і коензимів, 
зокрема, мали велике значення для пошуку нових 
фармакологічних засобів та створення комплекс-
них вітамінних і амінокислотних препаратів 
(добавок) для відгодівлі сільськогосподарських 
тварин, що забезпечують збереження поголів’я, 
збільшення їхньої маси, а також зниження 
вартості кормів.

Ідея створення комплексних вітамінних 
препаратів із включенням до складу 
амінокислоти метіоніну бере початок з бли-
скучого відкриття співробітниці відділу к.б.н. 
Ц. М. Штутман (учениці акад. О. В. Палладіна). 
Працюючи під керівництвом Р. В. Чаговця 
над проблемою взаємодії обміну вітаміну Е та 
сірковмісних сполук, вона знайшла, що за вве-
дення в організм щурів в певному співвідношенні 
вітаміну е та метіоніну спостерігається дуже 
істотна активація обміну метіоніну шля-
хом транссульфування та трансметилуван-
ня і відповідно значне підвищення синтезу 
глутатіону [17]. саме в певному співвідношенні! 
Колеги, які працювали поряд з нею, перевірили 
цей феномен у своїх дослідженнях і вияви-
ли, що композиція, яка була запропонована 
Ц. М. Штутман, здатна ефективно підвищувати 
в тканинах синтез аТP, коферментів FAD та 
ТDF, активність ТDF-залежних ензимів, синтез 
протеїнів тощо. Результати цих досліджень, які 
було продовжено і в наступні роки, відображені 
в спеціальному збірнику «Вітаміни», присвяче-
ному вітаміну Е [18] та в окремих статтях [19, 
20]. Але перший патент на основі цієї концепції 
був створений, коли перед відділом було по-
ставлено завдання вирішити питання годування 
риб, яких розводили в басейнах-охолоджувачах 
теплових електростанцій. Справа в тому, що 
за умов підвищеної температури та дефіциту 
кисню в організмі риб спостерігалось накопи-
чення ліпідів, деформація скелета, зупинка ро-
сту. Оскільки на той час у відділі досліджували 
проблему регуляції ліпогенезу вітамінами, то у 
вирішенні поставленого завдання було викори-
стано саме цю концепцію.

До складу першої кормової добавки для 
риб увійшли вітаміни е, В1, рр, амінокислота 
метіонін та соль цинку (з урахуванням спосте-
реження А. Г. Халмурадова щодо участі цинку 
в реалізації біохімічних функцій вітаміну РР) 
[21]. Умовна назва цієї добавки була «Тіаметок». 
Виробництво і випробування її відбувалося 
на базі рибного господарства київської ТеЦ-
5 за участю авторів розробки, співробітників 
Інституту гідробіології НАН України та Мо-
сковського науково-дослідного і проектно-
конструкторського відділення Всесоюзного 
державного Інституту «Атоменергопроект» 
(м. Москва), при якому також було створено 
рибне господарство. Дослідження проводили на 
експериментальних базах цих інститутів, у во-
доймах-охолоджувачах Курської АЕС, а також в 
агрофірмі «Прут» (с. Турка Івано-Франківської 
області). Результатом успішного випробуван-
ня стало створення ще однієї кормової добавки 
для риб («Тіаметок-1») [22] і кормової добавки 
для великої рогатої худоби [23] (умовна назва – 
«Біометок»). До вже згаданої раніше композиції 
«Добавка к кормам для рыб» (вміст компонентів 
було змінено несуттєво) увійшла нова сполу-
ка – біомос, яку одержували за спеціальною 
технологією харківського вченого А. М. Бес-
кровного з бадилля томатів або кори дуба і яка 
значно підвищувала ефективність цих кормових 
добавок.

Препарат «Кормовая добавка для крупно-
го рогатого скота» [23], під назвою «Біометок», 
містить вітаміни В1, РР, Е, метіонін, цинк, біомос-
ВЖ у певних пропорціях. Він призначений 
для інтенсифікації росту тварин, підвищення 
життєстійкості організму. «Біометок» стимулює 
активність оксидоредуктазних реакцій, 
біоенергетичний обмін і біосинтез протеїнів, 
реакції транссульфування та трансметилу-
вання, підвищує імунну відповідь і знижує 
ліпогенез (попереджає ожиріння), ефективно 
підвищує життєздатність і стійкість організму 
до дії негативних факторів середовища. Вве-
дення цього препарату-добавки телятам сприя-
ло підвищенню лактації на 13,5% і збільшенню 
приросту маси тіла однорічних телят на 28–40%. 
Ця кормова добавка може успішно використо-
вуватись у практиці промислового розведення 
сільськогосподарських та промислових тварин 
(телят, свиней, норок тощо) і риб у різноманітних 
умовах їх утримання. Слід зазначити, що сво-
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го часу цією розробкою зацікавився голова 
агрофірми «Прут» (с. Турка) Івано-Франківської 
області В.М. Вишиваник. За його ініціативою 
у 1989–1990 рр. в с. Турка за участю ІБХ було 
організовано опорний пункт, до якого вхо-
див цех із виробництва препарату «Біометок». 
Організацією цього цеха від ІБХ опікувались 
к.б.н. Ю. М. Пархоменко, І. Ю. Черниш і В. А. Бо-
гуславський. Деякий час на опорному пункті 
працювала напівпромислова установка з ви-
робництва  вищезазначеного препарату, а його 
випробування проводили на поголів’ї великої 
рогатої худоби агрофірми «Прут».

Розпад агропромислового комплек-
су та міжреспубліканських зв’язків, який 
став наслідком розпаду СРСР, відсутність 
вітчизняного виробництва компонентів препа-
рату, наповнення ринку України імпортними 
препаратами і відсутність зацікавленості у 
створенні умов для вітчизняного виробника з 
боку керівництва країни не дало можливості 
впровадити виготовлення і застосування цих 
унікальних та універсальних препаратів. 

Така сама доля спіткала й розробки білково-
вітамінних препаратів, створених на основі 
культивування мікроміцетів роду Fusarium 
[15, 16]. Про виробництво цих препаратів велися 
попередні домовленості з обухівським заводом 
біопрепаратів, але вони були перервані після 
переходу заводу у власність компанії «стирол». 
Між тим численні, в тому числі теперішні, випро-
бування показали ефективність цих препаратів 
у підтриманні життєздатності і підвищенні 
продуктивності низки сільськогосподарських та 
промислових тварин, птахів, риб тощо [24, 25].

Отже, важливим напрямом прикладних 
розробок відділу біохімії вітамінів і коензимів 
була розробка кормових добавок для тварин, 
які забезпечують збільшення їхньої маси, збе-
реження поголів’я, а також зниження вартості 
кормів. Повертаючись до історії цього питання, 
слід ще раз наголосити, що такі роботи було роз-
почато ще у 60-ті рр. під керівництвом Р. В. Ча-
говця і А. Г. Халмурадова [2], продовжено у 70–
80-ті, коли Г. В. Донченком із співробітниками 
було запатентовано першу кормову добавку з 
Е-вітамінною активністю [7] і продовжено у 
90-ті, коли співробітники відділу розробили ще 
два препарати з вітаміном Е: «Кормова добавка 
для птиці» [26, 27] і кормова добавка для птиці 
«Мінердімс» [28].

«Кормова добавка для птиці» [26, 27], 
яка містить вітамін Е та диметилсульфоксид 
(ДМСО) у співвідношенні 18,75:50,00, підвищує 
накопичення вітамінів Е і А та підвищує 
сукцинатдегідрогеназну активність у тканині 
печінки порівняно з додаванням у корм лише 
вітаміну Е. Встановлено, що ДМСО не впливає 
на активність сукцинатдегідрогенази, але 
значно посилює дію вітаміну, що виражається 
в зниженні вмісту пероксидів, гальмуванні 
процесів автоокислення, підвищенні рівня енер-
гетичного обміну в тканинах, активації транс-
портування вітаміну Е завдяки збільшенню 
проникності клітинних мембран. Отже, склад 
запропонованої добавки для корму птиці 
дозволяє знизити вдвічі дозу вітаміну Е без втра-
ти його біологічної ефективності. Було показано, 
що запропонована кормова добавка, яка містить 
вітамін Е і ДМСО, насправді дає можливість 
одержати збільшення маси і підвищення 
життєстійкості птахів, але, на жаль, вона не 
відновлює порушення опорно-рухової функції у 
разі дисхондроплазії (ДХП) бройлерів.

Кормова добавка для птиці «Мінердімс» 
[28] – це той винахід, який належить до вироб-
ництва кормової добавки з метою лікування 
ДХП бройлерів. Для цієї хвороби характерні 
деструктивні зміни хрящової тканини з 
відшаруванням епіфіза на проксимальному 
кінці стегнової та великої стегнової кісток, 
відсутністю мінералізації кісткової тканини, що 
супроводжується порушенням опорно-рухової 
функції, затримкою росту, зниженням маси тіла 
і обмеженим строком життя бройлерів. Етіологія 
ДХП не відома. Але низка авторів вважає, що ця 
хвороба пов’язана з порушенням мінерального 
обміну через зміну в раціоні співвідношення 
кальцію до фосфору з перевагою фосфору, а та-
кож порушенням балансу електролітів.

За прототип винаходу автори прийня-
ли кормову добавку, яка містить вітамін Е і 
ДМСО, запропоновану раніше [26]. Завдан-
ням винаходу було розробити нову форму 
кормової добавки для птиці, яка б дозволяла 
введенням мікроелементів разом із ДМСО за-
безпечити мінералізацію кісткової тканини та 
відновлення рухливості бройлерів за ДХП і, 
таким чином, підвищити приріст маси тіла тва-
рин та збереження їхнього поголів’я. Це завдан-
ня було вирішено додаванням до ДМСО солей 
калію, магнію і заліза в певних концентраціях. 
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Експериментальні дослідження, проведені на 
бройлерах, показали, що надлишок у раціоні 
фосфору з порушенням співвідношення між 
кальцієм і фосфором супроводжується видален-
ням з організму солей кальцію, заліза, калію, і це 
призводить до затримки мінералізації кісткової 
тканини. Запропонована авторами кормова до-
бавка стабілізує порушений баланс мікро- і 
макроелементів за ДХП бройлерів у разі її вжи-
вання впродовж семи діб.

Технологія виробництва кормової добавки 
«Мінердімс» проста і готова до впровадження 
на підприємствах України за підтримки держа-
ви або приватних інвесторів.

розробка комплексних препаратів 
на основі вітамінів для медицини

Потреба у таких препаратах продиктована 
самим життям, коли стреси, дефіцит протеїнів, 
неякісне харчування, забруднення довкілля 
тощо призводять до зростання «стертих», важко 
ідентифікованих форм вітамінної недостатності. 
Внаслідок цього порушується клітинний 
метаболізм, має місце ослаблення імунної 
системи, порушення процесів біосинтезу 
біологічно активних сполук, зниження процесів 
детоксикації. Введення в раціон людини того 
чи іншого вітаміну, або навіть повного набору 
всіх вітамінів не завжди може нормалізувати 
зруйновані ланки обміну речовин хоча б завдяки 
нестачі в організмі протеїнів, які беруть участь в 
їх транспортуванні.

Саме спостереження Ц. М Штутман [17] 
і подальші наукові дослідження та перші 
прикладні розробки стали основою для ство-
рення через декілька років медичних препаратів 
«Метовітан» [29] та «кардіовіт» [30], про які 
детальніше йтиметься нижче. А зараз слід об-
говорити теоретичні засади створення таких 
препаратів. Ідея щодо активації ендогенно-
го синтезу ТDF (кокарбоксилази) за введен-
ня в організм тіаміну і заміна, таким чином, 
ін’єкційного препарату «кокарбоксилаза» ви-
никла значно раніше [20], ніж був оформлений 
патент. Поштовхом для зародження такої ідеї 
було спостереження, зроблене дослідниками, 
що ТDF, який складав основу фармакопейно-
го, досить дорогого препарату «Кокарбоксила-
за», не здатен без руйнування проникати крізь 
клітинні мембрани. До складу «Кардіовіту», на 

відміну від «Метовітану», не входить вітамін РР, 
а частку вітаміну В1 (тіаміну) збільшено. 

Це також враховувалось і під час ство-
рення комплексних вітамінних препаратів, 
призначених для стимулювання ендогенно-
го біосинтезу убіхінону. Протягом багатьох 
років, починаючи з роботи над кандидатською 
дисертацією, а потім вже над докторською, 
власні наукові дослідження Г. В. Донченка як 
науковця були спрямовані на систематичне і 
всебічне дослідження широко розповсюдженого 
хінону з коензимною функцією – убіхінону (Q). 
Одержані результати було відображено в 
монографії «Биохимия убихинона (Q)» [31], 
яку в 1991 році було відзначено премією імені 
академіка О. В. Палладіна Національної академії 
наук України. Дослідження з вивчення біохімії 
убіхінону і його ролі в організмі ссавців продов-
жувались у відділі до останнього часу.

Дослідження біоенергетичного 
обміну в організмі людини та тварин, а 
саме його біологічної ролі та механізму 
дії позамітохондріального убіхінону при-
вели до розробки способу відновлення та 
активації ендогенних систем біосинтезу і 
функціонування убіхінону в організмі [32], ство-
рення комплексного препарату для підвищення 
внутрішньоклітинного енергетичного обміну 
в організмі [33] під торговельною назвою 
«енерговітам» [34. Спосіб підвищення вмісту 
убіхінону (Q) в організмі введенням комплекс-
ного препарату попередника Q – параоксибен-
зойної кислоти (ПОБК) разом із медіатором 
синтезу – вітаміном е, метіоніном і ДМсо ви-
явився найефективнішим порівняно з відомими 
препаратами екзогенного Q. Він стимулює ен-
догенний синтез Q шляхом підсилення власних 
біосинтетичних ресурсів організму тварин (на 
відміну від екзогенних його препаратів), що є 
принципово новим та найперспективнішим і 
раціональним підходом.

Отже, на основі багаторічних фундамен-
тальних досліджень у галузі молекулярної 
вітамінології співробітниками відділу було роз-
роблено концепцію і підхід до створення нового 
покоління комплексних препаратів природних 
біологічно активних сполук, дія яких спрямо-
вана на поновлення і активацію біохімічних/
функціональних систем організму, ушкодже-
них дією негативних факторів довкілля, побуту, 
стресу тощо.
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А тепер детальніше зупинемося на деяких 
із цих практичних розробок медичного призна-
чення.

карателька. Особливістю препарату «Ка-
рателька» [10, 11] є те, що каротин пов’язаний з 
рослинними жирами, які добре засвоюються і 
забезпечують організм ненасиченими жирними 
кислотами, має антиатеросклеротичну дію. Ра-
зом із цим «Карательку» можна застосовувати 
в комплексному лікуванні термічних, хімічних 
і променевих опіків, обмороженнях, пораненнях 
тощо. Ефективність препарату підтверджено 
відділом дієтології клінічних досліджень ме-
дичних препаратів Інституту екогігієни і 
токсикології ім. Л. І. Медведя і лабораторією 
гігієни харчування УНГЦ Міністерства охорони 
здоров’я України, а також іншими клінічними 
дослідженнями.

«Карателька» виготовляється в готовій 
жиророзчинній формі та дозволена для масо-
вого використання в дитячих установах і ко-
лективах, санаторно-курортному харчуванні 
дітей і дорослих, для вітамінізації харчування 
спортсменів. Завдяки збагаченню біологічно 
активними речовинами, передусім, поперед-
ником вітаміну А – β-каротином, препарат 
«Карателька» покращує зір, зміцнює нерво-
ву систему, захищає організм від стресів, 
відновлює сили, виявляє імуномодулювальні 
та радіопротекторні властивості, нормалізує 
обмінні процеси в організмі, знижує ризик ви-
никнення онкологічних і серцево-судинних за-
хворювань, захищає організм на рівні клітини, 
зміцнює імунітет, поліпшує дихання клітин 
печінки.

Випуск харчової добавки до їжі під 
зареєстрованою торговою маркою «Каратель-
ка» здійснює ТОВ НВП «Бровари». Понад 10 
років фахівці науково-виробничої компанії 
«Бровари» спільно з відділом біохімії вітамінів і 
коензимів Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна 
НАН України працювали над впровадженням 
інноваційних технологій і ноу-хау у виробниц-
тво цього продукту. На сьогодні ця найсучасніша 
технологія переробки каротиновмісної сирови-
ни впроваджується в рамках Національної про-
грами «Діти України».

Розвиток фундаментальних досліджень 
механізмів біологічної дії вітаміну а (ретино-
лу) дозволив співробітникам відділу водночас 
розробити високочутливий імунохімічний ме-

тод визначення ретинолзв’язувальних протеїнів 
плазми крові. Спільно з Інститутом удоскона-
лення лікарів МОЗ України одержано авторське 
свідоцтво «способ прогнозирования эффектив-
ности ретинолтерапии» [35].

І знову повернемося до коротколанцюгово-
го аналога вітаміну е – α тАс6, про який йшло-
ся на початку статті і на основі якого у відділі 
зроблено кілька важливих розробок медичного 
призначення 

Співробітниками відділу біохімії вітамінів 
і коензимів в експерименті показано, що одержа-
ний ними α-ТАС6 не поступається α-токоферолу 
за антиоксидантною активністю; до того ж він 
є дешевшим і виготовленим із вітчизняної си-
ровини. А як антиоксидант він виявляє високу 
ефективність у разі інгібування процесів пер-
оксидного окислення ліпідів (ПОЛ) як у тка-
нинах, так і в мітохондріях печінки. Його дія 
на мітохондрії виявляється за значно нижчих 
концентрацій порівняно з вітаміном Е.

Саме тому було запропоновано викори-
стовувати α-ТАС6 як препарат, який має висо-
ку антиоксидантну активність і може бути 
застосований для усунення змін, пов’язаних з 
активацією процесів ПОЛ за променевої хво-
роби, стресу, злоякісних новоутворень, ішемії, 
гипоксії, інтоксикацій, туберкульозу та ін. 
[36, 37]. Відомо, що туберкульоз як захворю-
вання є інфекційним запальним процесом, який 
супроводжується зміною структури біологічних 
мембран, порушенням процесів переокислен-
ня ліпідів і тканинного дихання. Існуючі спо-
соби лікування туберкульозу легенів вже не 
запобігають утворенню масивних вогнищ ура-
ження на початковому етапі лікування та до-
статньому обмеженню зон казеозного некрозу.

За участю співробітників відділу І. В. Кузь-
менко, Є. І. Суслова, О. Р. Пененко, М. Т. Климен-
ко, В. П. Маковецького, В. О. Панасика, Г. В. Дон-
ченка та співробітників Інституту фтизіатрії і 
пульмонології ім. акад. Ф. Г. Яновського дове-
дено, що комплексне введення ізоніазиду і мас-
ляного розчину похідного вітаміну Е – α-ТАС6 
у добовій дозі 4-6 мг/кг маси тіла протягом 28 
діб спричинює більш виражений протитубер-
кульозний ефект, що виявляється в посиленні 
протизапальної та протисклеротичної дії [37].

У відділі також вперше показано протипух-
линну та антиметастатичну дію коротколан-
цюгового похідного вітаміну Е – α-ТАС6 у разі 



133

його введення як ще до утворення пухлини, так 
і на стадії чіткої візуалізації пухлини карцино-
ми Льюїс у мишей лінії С57BL6 та карциносар-
коми Уокер у щурів Wistar [38]. Показано поси-
лення протипухлинної дії цисплатину за його 
спільного введення разом з α-ТАС6, а також ви-
явлено значне підвищення виживання тварин та 
зниження нефротоксичності цисплатину за цих 
умов. На відміну від вітаміну Е фармакопейно-
го, його коротколанцюговий метаболіт α-ТАС6 
виявився надзвичайно активним інгібітором 
розвитку та росту онкоклітин. Тобто в експе-
риментах доведено, що α-ТАС6 може застосо-
вуватись як самостійний лікарський засіб для 
профілактики і лікування онкологічних за-
хворювань, так і для підвищення ефективності 
існуючих хіміотерапевтичних засобів.

Із випробування ефективності α-ТАС6 в 
лікуванні катаракти почалося співробітництво 
Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН 
України з Інститутом очних хвороб і тканинної 
терапії ім. В. П. Філатова НАМН України 
(м. Одеса). Разом зі співробітниками цього 
інституту І. П. Метелициною та М. Ф. Леусом 
співробітниками відділу біохімії вітамінів і 
коферментів І. В. Кузьменко, Г. І. Дрожжиною 
під керівництвом Г. В Донченка було розробле-
но спосіб профілактики і лікування катаракти, 
який дозволяє шляхом перорального введення 
біологічно активного похідного вітаміну Е – 
α-ТАС6 запобігти розвитку катаракти на почат-
кових стадіях та знизити вартість лікування [39]. 
Було доведено більш виражений захисний ефект 
у разі введення відповідного аналога вітаміну Е 
порівняно з вітаміном Е фармакопейним.

Новий спосіб має суттєві переваги, які 
забезпечують поліпшення стану криштали-
ка на самому початку катарактогенезу, тобто 
на етапі прекатаракти. Це особливо важливо, 
оскільки катаракта розвивається дуже повільно, 
а уповільнення дегенерації протеїну кришта-
лика на самому ранньому етапі цього захво-
рювання визначає успіх його профілактики та 
подальшого лікування. Відзначено пролонго-
вану антикатарактогенну дію препарату після 
закінчення курсу лікування. Окрім того, спосіб 
відрізняється простотою розробленого кур-
су лікування та малими лікарськими дозами 
порівняно з існуючими способами.

Враховуючи той факт, що саме 
стресіндуковане підсилення вільноради кальних 

процесів окислення відіграє провідну роль у 
виникненні і прогресуванні серцево-судинних за-
хворювань, у відділі було проведено дослідження 
впливу аналога вітаміну Е на структурно-
функціональний стан кардіо міоцитів тварин з 
експериментальною гіперхолестеринемією. На 
основі результатів таких досліджень було запро-
поновано використовувати препарат α-ТАС6 як 
адаптоген і ефективний засіб для профілактики 
та лікування стресових станів [40], який 
виявляє більш виражену активність порівняно 
з вітаміном Е (α-ТФА) під час стресів, зумовле-
них гіпоксією, гіповітамінозом, інтоксикацією і 
холестеринозом. 

Препарат «метовітАн». Розробка була 
запатентована як «Препарат для підвищення 
життєстійкості організму» [29]. Вже пізніше, 
коли перспектива втілення препарату в жит-
тя стала реальнішою, було зареєстровано 
свідоцтво на товарний знак «МЕТОВІТАН» [41]. 
Кількісне співвідношення компонентів препара-
ту (вiтамiн е – α-токофеpолацетат, вiтамiн рр – 
нiкотинамiд, нiкотинова кислота або iнше 
його похiдне, вiтамiн В1 – тіамінхлорид або 
тiамiнбpомiд, сiль цинку – цинк хлоpистий, оц-
товокислий або сульфат, метіонін) обґрунтовано 
фундаментальними дослідженнями. Завдя-
ки синергічній дії компонентів препарату на 
вузькi ланки клiтинного метаболiзму (має місце 
ефективніше пеpетвоpення метiонiну шля-
хом тpанссульфування i тpансметилування) 
в тканинах відбувається підвищення синтезу 
глутатiону, дуже важливого компонента систе-
ми антиоксидантного захисту, що обумовлює 
виражену детоксикуючу та гепатопротектор-
ну дію препарату. Додатковий ефект дії препара-
ту – активація синтезу бiологiчно активних фоpм 
вiтамiнiв як тих, що входять до його складу, так 
і ендогенних вiтамiнiв, а також підвищується 
засвоєння екзогенних вiтамiнiв iз шлунка завдя-
ки активацiї тpанспоpтувальних систем. Крім 
того препарат сприяє зниженню синтезу і нако-
пичення жиру в тканинах.

На підставі результатів проведеного 
доклінічного вивчення препарату «Метовітан» 
було зроблено висновки щодо напряму його ви-
користання:

1. Препарат «Метовітан» виявляє вираже-
ну детоксикуючу та гепатопротекторну дію і 
може бути рекомендований для лікування та 
профілактики захворювань і токсичних ура-

В. М. Данилова, І. Г. Черниш, р. П. Виноградова та ін.
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жень печінки (хронічний гепатит, ураження 
токсичними речовинами, зокрема токсичними 
лікарськими засобами), гепатитів різного похо-
дження, для використання в період реабілітації 
хворих на алкогольну та наркотичну залежність, 
у післяопераційний період, за опіків, після важ-
ких захворювань, а також у схемі лікування цу-
крового діабету.

2. Препарат «Метовітан» сприяє активації 
тканинного обміну в усіх органах за ішемії і 
може бути рекомендований як додатковий засіб 
для профілактики та лікування метаболічних 
порушень у них. У процесі доклінічного випро-
бування виявлено здатність препарату активува-
ти в серцевому м’язі синтез біологічно активної 
форми вітаміну В1-тіаміндифосфату (кокар-
боксилази) і убіхінону, що разом з активацією 
реакцій енергетичного обміну вказує на пер-
спективу використання його для профілактики 
та лікування серцево-судинних захворювань.

3. Препарат «Метовітан» активує біохіміч-
ну систему антиоксидантного захисту 
організму, стимулює біосинтез протеїнів, пози-
тивно впливає на імунну систему організму, що, 
в цілому, веде до підвищення життєстійкості 
організму до несприятливих умов. Він може 
успішно використовуватись як профілактичний 
засіб під час епідемій інфекційних захворювань, 
зокрема грипу, а також у разі нервових розладів.

4. Препарат «Метовітан» здатен значно 
підвищувати працездатність організму та його 
захисні властивості і може бути рекомендова-
ний до використання в практиці підготовки 
спортсменів, у разі роботи людей в несприят-
ливих умовах (підвищена температура, роз-
ряджена атмосфера, загазованість та ін.), за 
підвищених фізичних і розумових навантажень, 
для лікування дистрофії, що розвивається за 
нестачі в їжі протеїнів.

аналогів препарату немає ні в нашій 
країні, ні серед вітамінних препаратів, які 
імпортуються в україну.

Показана нетоксична дія препарату та по-
слаблення побічної дії токсичних лікарських 
препаратів.

Препарат «кАрдіовіт». Про передумови 
створення препарату «Кардіовіт» для лікування 
та профілактики серцево-судинних захворю-
вань» вже згадувалось раніше [30].

У складі препарату «Кардіовіт» є віта-
мін В1 (тіамінхлорид або – бромід), вітамін е 

(α-токоферолацетат), хлорид, сульфат або аце-
тат цинку і метіонін. Сприяє активації ендоген-
ного синтезу тіаміндифосфату (кокарбоксилази) 
в тканинах завдяки синергічній активуючій 
дії α-токоферолу (вітаміну Е), метіоніну і цин-
ку на обмін у тканинах сірковмісних сполук, 
до яких належить і тіамін (вітамін В1). Також 
як і «Метовітан» препарат «Кардіовіт» активує 
клітинний обмін, завдяки чому підвищується 
ефективність використання не тільки вітаміну В1, 
який входить до складу запатентованого препа-
рату, але й інших ендогенних вітамінів, а також 
підвищується засвоєння вітамінів із продуктів 
харчування активацією транспортувальних 
систем. Ефективність препарату «Кардіовіт» 
в експерименті перевіряли на двох модель-
них патологіях: гіпоксична гіпоксія та інфаркт 
міокарда із застосуванням п’ятьох композицій 
препарату. Проведені дослідження підтвердили 
те, що заявлений препарат, інтенсифікуючи 
ендогенний синтез тіаміндифосфату, значно 
покращує стан серцево-судинної системи. Також 
показано його нешкідливість і позитивну дію на 
виживання тварин у несприятливих умовах.

Новий препарат має певні переваги перед 
«Кокарбоксилазою». По-перше, якщо основ-
ною складовою субстанції «Кокарбоксилази» є 
тіаміндифосфат, транспорт якого крізь клітинні 
мембрани є проблематичним і відбувається 
тільки після його дефосфорилування, то до скла-
ду нового препарату входить вільний тіамін 
(тіамінхлорид, тіамінбромид або інша форма 
вітаміну В1), який легко проникає крізь клітинні 
мембрани і негайно фосфорилується. По-друге, 
композиція препарату «Кардіовіт» підібрана 
таким чином, що він стимулює ендогенний син-
тез тіаміндифосфату і, взагалі, активує обмін 
тіаміну. Вищенаведені принципові переваги но-
вого препарату щодо прототипу показано під час 
доклінічного вивчення його специфічної дії. Крім 
того, на відміну від «Кокарбоксилази», препа-
рат вводиться в організм не внутрішньом’язово, 
а per os у вигляді таблеток або капсул. Тобто 
вартість готової форми нового препарату може 
бути значно (на порядок) нижчою, ніж ампульо-
ваного препарату «Кокарбоксилаза».

Торговельну марку препарату «Кардіовіт» 
зареєстровано [42]. Аналогів препарату в світі 
немає. Свого часу разом з Київським вітамінним 
заводом проводилась підготовча робота для за-
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провадження цього препарату у виробницт-
во. Маркетингові дослідження, проведені 
відповідною службою заводу, виявили величез-
ну потребу населення в такому препараті. Але 
подальша приватизація заводу і перепродаж 
його декілька разів зруйнували всі домовленості 
і плани.

Препарат «оковітАм». На основі 
препарату «Метовітан» у відділі було запа-
тентовано ще один «спосіб лікування ката-
ракти» [43] у вигляді очних крапель. Це пев-
ним чином виготовлений розчин препарату 
«Метовітан», сукупність компонентного скла-
ду якого виявляє синергічну дію за активації 
внутрішньоклітинного обміну і перетворенні 
вітамінів у біологічно активні форми, чим 
попереджає розлади енергетичного обміну ка-
мери ока та тканин кришталика, що призводить 
до погіршення його прозорості. Препарат захи-
щено торговельною маркою «ОКОВІТАМ» [44].

Спосіб відрізняється простотою розробле-
ного курсу лікування і малими лікувальними 
дозами. Крім того, використання в заявленому 
препараті складових вітчизняного виробницт-
ва знижує як його собівартість, так і вартість 
лікування в цілому, а менша концентрація пре-
парату порівняно з тим, що застосовується в 
способі – прототипі («Офтан катахром»), знижує 
витрату вихідних компонентів для його виго-
товлення. Доклінічні випробування, а також 
дослідження, проведені на добровольцях на базі 
клініки Інституту очних хвороб і тканинної 
терапії ім. В. П. Філатова НАМН України 
(м. Одеса), виявили високу ефективність пре-
парату і його нетоксичність. Встановлено, що 
на стадії ранніх помутнінь запропонований 
спосіб є ефективнішим порівняно із застосуван-
ням широко відомого «Офтан катахрому». Ви-
користання препарату «ОКОВІТАМ» не лише 
стабілізує патологічний процес, але й зменшує 
наявні катарактальні зміни на стадії прекатарак-
ти та початкової катаракти.

Препарат «енерГовітАм». Ефек-
тивність дії препарату [33] показано на моде-
лях вітамін е-гіповітамінозу (модель дефіциту 
коензиму Q,) та адріаміциніндукованої кардіо-
міопатії. За дії препарату збільшується скоро-
чувальна активність міокарда, зменшується ве-
личина діастолічного тиску, зростає величина 
коронарного потоку в старих тварин.

Препарат «Енерговітам» може бути ре-
комендований для попередження вікових по-

рушень біоенергетичних процесів, надмірної 
інтенсифікації процесів окислення ліпідів і 
протеїнів та як регулятор стану мітохондріальної 
пори змінної проникності.

Порівняно з існуючими препаратами-ана-
логами екзогенного фармакопейного убіхінону 
(Q10) препарат «Енерговітам» є значно дешев-
шим, простішим у виробництві; на відміну від 
препаратів Q10, він не спричиняє пригнічення си-
стем ендогенного синтезу убіхінону після при-
пинення введення препарату, яке спостерігається 
за введення фармакопейного убіхінону і яке 
призводить до необхідності подальших курсів 
убіхінонової терапії. 

Препарат «Енерговітам» захищено 
свідоцтвом на товарний знак [34]. Завершено 
його доклінічні випробування та планується 
впровадження на підприємствах України.

спосіб лікування і профілактики 
демієлінізаційних захворювань 
центральної і периферичної 
нервової системи

Останнім часом у відділі на основі 
багаторічних фундаментальних досліджень роз-
роблено композицію вітамінів і мінеральних 
речовин, яка виявляє антиоксидантний та цито-
протекторний ефект на клітини головного мозку 
щурів в умовах експериментального алергічного 
енцефаломієліту. До складу композиції увійшли 
біологічно активні речовини: вітаміни D3, E, B1, 
B2, B6 та нікотинамід; ліпоєва та ліноленова кис-
лоти; мінерали Mg, Zn та Se, які є компонента-
ми обміну речовин в організмі і які виявляють 
синергічні й нейропротекторні властивості. 

Розроблений засіб для лікування 
й профілактики та спосіб лікування й 
профілактики автоімунних демієлінізаційних та 
нейродегенеративних захворювань центральної 
і периферичної нервової системи (розсіяного 
склерозу) після клінічних випробувань може 
бути використаний для профілактики та 
уповільнення розвитку імунного дисбалан-
су та нейродегенеративних змін у хворих на 
демієлінізаційні та нейродегенеративні захво-
рюваня, зокрема розсіяного склерозу [45].

Окрім вищезазначених досягнень у царині 
фундаментальних досліджень і практичних 
розробок невід’ємою частиною роботи відділу 
біохімії вітамінів і коензимів завжди було ство-
рення нових методів. Так, результатом ранніх 
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розробок групи співробітників відділу під 
керівництвом Г. В. Донченка є створення низ-
ки нових оригінальних методів кількісного 
аналізу вітамінів А, Е, каротину, холестеролу, 
7-дегідрохолестеролу, сквалену, убіхінону та 
його циклічного ізомеру – убіхроменолу; метод 
виділення мітохондрій із клітин мозку й печінки; 
метод кількісної авторадіографії, технологія од-
ночасного одержання препаратів убіхінону, холе-
стеролу та фосфоліпідів із морських організмів 
і продуктів їх переробки тощо. Ці наукові роз-
робки захищено авторськими свідоцтвами, 
патентами [4, 5]. Використання розробле-
них методів значно знизило трудомісткість і 
підвищило ефективність та точність досліджень 
компонентів неомилюваної фракції тканин тва-
рин, дозволило проводити одночасне комплекс-
не вивчення досліджуваних сполук.

У відділі було також розроблено методи з 
визначення біологічно активних форм водороз-
чинних вітамінів [46, 47].

Всі ці методи вже стали класичними; 
вони широко використовуються у відповідних 
профільних науково-дослідних інститутах 
України та за її межами, в тому числі і в роботі 
Випробувального біологічного центру (ВБЦ 
ІБХ), який було створено в Інституті біохімії у 
90-ті роки.

Перспективи практичного 
використання розробок відділу

Харчова добавка «карателька» вже 
виготовляється ТОВ НВП «Бровари» в рамках 
національної програми «Діти України» в готовій 
жиророзчинній формі та дозволена для масового 
використання в дитячих установах і колективах, 
санаторно-курортному харчуванні дітей і дорос-
лих, для вітамінізації харчування спортсменів.

Втілення в життя препаратів (кормових 
добавок і медичних засобів) на основі α-тАс6  
гальмується відсутністю в Україні і, взагалі, в 
світі промислового виробництва цієї речовини. 
Розроблена співробітниками відділу технологія 
одержання препарату [8] наразі готова для впро-
вадження у виробництво. Складено і затвердже-
но лабораторний регламент синтезу субстанції 
препарату та розроблено як масляну, так і суху 
(сипучу) форму препарату. Затверджено ме-
тодику застосування препарату, технологічні 
умови (ТУ) на препарат та розроблено проект 
фармакопейної статті. 

Актуальним залишається проведення 
клінічних випробовувань препарату.

Для впровадження у виробництво цього 
препарату досягнуто попередні домовленості з 
потенційними фірмами – виробниками: ПрАТ 
«Технолог» (м. Умань) і АТ «Лекхім» (м. Київ). 
Консолідація зусиль науковців Інституту біохімії 
та використання матеріальних і технологічних 
ресурсів виробників лікарських засобів могла би 
прискорити практичне впровадження у вироб-
ництво нового лікарського препарату на основі 
похідного вітаміну Е для потреб сучасної меди-
цини, ветеринарії, сільського господарства та 
фармацевтичної промисловості. У перспективі 
можливий вихід на багатотоннажне його вироб-
ництво (350–400 т діючої речовини) для потреб 
не тільки України, але й інших країн.

комплексні вітамінні препарати. Із опи-
саних вище комплексних вітамінних препаратів 
найреальнішою є перспектива впроваджен-
ня у виробництво препарату «метовітАн». 
Наразі укладено ліцензійний договір між 
Інститутом біохімії ім. О. В. Палладіна НАН 
України та ПрАТ «Технолог» (м. Умань) про на-
дання виключної ліцензії на використання вина-
ходу, захищеного патентом України № 39228 з 
метою його серійного виробництва та продажу. 
В травні 2015 р. закінчено другу фазу клінічного 
випробування препарату, який готується до ви-
робництва на ПрАТ «Технолог». Подано заяву на 
офіційну реєстрацію препарату «МЕТОВІТАН» 
і зараз очікується видача дозволу на його вироб-
ництво та продаж. Але тільки після початку цьо-
го процесу розробку препарату можна вважати 
втіленою у виробництво.

Стосовно препаратів «кАрдіовіт», 
«оковіт», «енерГовітАм» та дея-
ких інших слід зазначити, що за відповідної 
зацікавленості виробників та сприянні держа-
ви ці препарати можуть бути впроваджені на 
підприємствах України і зайняти гідне місце 
на ринку фармацевтичної продукції. Звичайно, 
вищезазначене стосується і кормових добавок, 
більшість з яких є закінченими розробками, 
готовими до втілення у життя. Але для цього 
в країні має бути зацікавленість виробників і 
керівників профільних міністерств країни. 

Узагальнюючи наведену в цій статті 
інформацію, слід відмітити, що сьогодні відділ 
біохімії вітамінів і коензимів Інституту біохімії 
ім. О. В. Палладіна НАН України фактич-
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но залишається єдиним науковим центром із 
вітамінології в Україні. На основі одержаних 
експериментальних даних із вивчення біохімії 
водо- і жиророзчинних вітамінів вченими 
відділу було розроблено інноваційні технології 
і створено нові засоби для медицини, сільського 
господарства, харчової і хімічної промисловості. 

Ці пропозиції захищено майже 40 патента-
ми і авторськими свідоцтвами СРСР та України 
на відкриття, більшу частину з яких отримано 
після 1991 р., тобто після набуття незалежності 
України. Але реалії теперішнього часу в нашій 
країні складаються таким чином, що надбання 
науки дуже важко впроваджувати у виробницт-
во як через повну відсутність зацікавленості з 
боку виробників, так і за рахунок відсутності 
державної підтримки в цілому.
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