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Бiотехнологiчний бета-каротин, оцiнка
токсичностi та безпечностi
Бета-каротин (β-каротин) є провiтамiном вiтамiну А, який вiдiграє
важливу роль у функцiонуваннi органiв i систем органiзму людини i
тварин. Вiн є сильним антиоксидантом, здатним захищати тканини органiзму вiд впливу радикалiв, що викликають розвиток онкологiчних
захворювань i хвороб серцево-судинної системи, оберiгає тканини вiд
передчасного старiння. β-каротин як натуральний барвник (E160a) застосовується в харчовiй промисловостi, у виробництвi комбiкормiв, лiкарських та косметичних засобiв.
Основним джерелом β-каротину для людини i тварин є природнi рослиннi продукти. В той же час промислове використання рослин для
його синтезу має ряд недолiкiв: носить сезонний характер, залежить
вiд екологiчного стану ґрунтiв i врожаю, бiодоступнiсть каротиноїдiв
iз соку овочiв невелика, через утворення бiлкових комплексiв. Найбiльш виправданим економычно промисловим способом виробництва
β-каротину є бiотехнологiчний — мiкробiологiчний синтез, а одним з
його поширених продуцентiв — гриб Blakeslea trispora. В Українi розроблено технологiю промислового культивування цього гриба для отримання β-каротину. Оскiльки вiдомо, що бiльшiсть продуктiв мiкробiологiчного синтезу (ферменти, амiнокислоти) можуть негативно впливати
на органiзм людини, викликати алергiю, виробництво i використання
бiотехнологiчного β-каротину потребує дослiдження його токсичностi i
безпечностi для здоров’я людини.
Метою роботи було дослiдження токсикологiчних властивостей бiотехнологiчного препарату β-каротину на органiзм щурiв Вiстар в умовах
субхронiчного експерименту. Для цього тваринам внутрiшньошлунково
вводили розчин β-каротину в соняшниковiй олiї (0,08 мг каротину/кг
маси тiла щура з урахуванням, що середньодобова доза його для людини становить 6 мг) впродовж 30 днiв. Контрольним тваринам вводили
1,0 мл соняшникової олiї. Усi тварини перебували в стацiонарних умовах вiварiю Iнституту на стандартному харчовому i водному режимах.
Кров та внутрiшнi органи у пiддослiдних тварин забирали пiд час знеживлення пiд наркозом для виконання гематологiчних, бiохiмiчних та
iмунологiчних дослiджень. Статистичний аналiз отриманих даних виконано з використанням програми Microsoft Oﬃce Exсel 2003.
Результати дослiдження показали, що тривале внутрiшньошлункове введення β-каротину щурам призводило до пiдвищення їх маси тiла, вiдносної маси органiв (тимус i селезiнка) та вмiсту вiтамiну А в
кровi, збiльшення кiлькостi моноцитiв i нейтрофiлiв, їх фагоцитарної
активностi, зниженню активностi ферментiв (АЛТ, АСТ, ЛФ). Отрима-

нi данi вказують на iмуностимулюючу, мембрано- та гепатопродекторну
дiї дослiджуваного препарату. За токсикологiчними властивостями бiотехнологiчний β-каротин вiднесено до малонебезпечних сполук (4 клас
небезпечностi), що дозволяє використовувати його у якостi барвника
або iнших домiшок у харчовiй та фармацевтичнiй галузях.

