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УДК 575.224.4 

Маргарита Крижановська, Юлія Бевсюк 

(Тернопіль, Україна) 

 

ВПЛИВ АРОМАТИЗАТОРІВ М’ЯСНИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ  

НА ЧИСЕЛЬНІСТЬ DROSOPHILA MELANOGASTER 

 

У статті вивчалася зміна чисельності Drosophila melanogaster під впливом 

ароматизаторів м’ясних продуктів харчування. Дослідження проводилося на лінії Normal. 

Під час даного експерименту використовувалися ароматизатори: «Indasia. Спеції для білих 

ковбасок гриль» та «Indasia. Wursal PF (ароматизатор зі смаком свинини)».  

Ключові слова: Drosophila melanogaster, лінія Normal, ароматизатор «Indasia. Спеції 

для білих ковбасок гриль», ароматизатор «Indasia. Wursal PF (ароматизатор зі смаком 

свинини)», рекомендована доза, доза, збільшена у 10 разів, чисельність особин. 

 

The article investigates the change in the amount of Drosophila melanogaster under the 

influence of meat product flavors. The study was conducted on the Normal line. During this 

experiment flavors were used: "Indasia. Spices for White Grilled Sausages" and "Indasia. Wursal 

PF (flavored pork flavor)." 

Keywords: Drosophila melanogaster, the Normal line, flavor "Indasia. Spices for White Grilled 

Sausages ", flavor "Indasia. Wursal PF (flavored pork flavor)", recommended dose, dose, increased 

by 10 times, number of individuals. 

 

У харчовій промисловості ароматизатори є однією з важливих складових при 

виробництві м'ясних і ковбасних виробів. Їх застосування набуло широкого поширення на 

світовому ринку. Це сталося в результаті появи передових технологій, які пов'язані з 

отриманням харчових продуктів на основі переробки сировини [1]. 

Харчові ароматизатори ‒ це речовини, які надають м'ясним продуктам особливі смакові 

якості, покращують аромат і роблять його індивідуальним. При тривалому зберіганні і 

транспортуванні запах та смак виробів можуть погіршуватися, але завдяки харчовим 

ароматизаторам вони завжди будуть з посиленим і пікантним запахом [2]. 

Варені ковбасні вироби є одним із найбільш вживаних промислових продуктів. Через 

конкуренцію, яка виникла на сьогоднішній день, виробники прагнуть підвищити якість 

готової продукції. Для того, щоб покращити органолептичні показники ковбасних виробів в 

процесі теплової обробки м’яса, використовують ароматичні добавки. Завдяки цим добавкам 

відновлюється і покращується смак, колір і запах продукту [4]. 

Дію цих речовин на організм людини не завжди можна передбачити з точки зору 

індивідуальних властивостей окремої речовини чи фактора, оскільки важко врахувати 

модифікуючий вплив одних факторів чи речовин на інші. 

Для визначення токсичної дії будь-якої синтетичної речовини існує ціла низка методів, 

які виявляють ступінь її впливу на живий організм. Drosophila melanogaster є вдалим 

об’єктом для дослідження, зважаючи на відносну швидкість і економність експериментів. В 

даному дослідженні використано метод обліку чисельності Drosophila melanogaster [3]. 

 Метою даної роботи було визначити вплив зразків ароматизаторів продуктів харчування 

як одного з класів харчових добавок на процеси життєдіяльності Drosophila melanogaster. 

Об’єктом дослідження є Drosophila melanogaster. Дослідження проводили на мухах лінії 

Normal, яким властива висока плодючість і життєздатність. 

В дослідах вивчали вплив харчових ароматизаторів м’ясних ковбасних виробів «Indasia. 

Спеції для білих ковбасок гриль» та «Indasia. Wursal PF (ароматизатор зі смаком свинини)» 

на Drosophila melanogaster лінії Normal у безпечній концентрації та у концентрації, 

збільшеній у 10 разів. 
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Мух вирощували на стандартному дріжджовому живильному середовищі при 

температурі 24,0 ± 1,0°С. Для дослідження використовувалося п’ять пробірок по 10 мл 

живильного середовища. Для вивчення впливу харчових ароматизаторів використовували 

живильні середовища, у які безпосередньо вносили дані смакоароматичні добавки у дозі, яка 

рекомендована ‒ «Indasia. Спеції для білих ковбасок гриль» ‒ 0,5г/50мл, «Indasia. Wursal PF 

(ароматизатор зі смаком свинини)» ‒ 0,05г/50мл,  та дозі, збільшеній у 10 разів ‒ 5 г/50 мл, 

0,5 г /50 мл відповідно. У кожну пробірку поміщалися 8 самок і 7 самців і зберігали у 

термостаті. Через тиждень батьківські організми вилучалися. Підрахунок нащадків 

проводився на 14 добу. Статистичне опрацювання проводили за критерієм Стьюдента. 
Результати чисельності нащадків лінії Normal під впливом досліджуваних 

ароматизаторів подано у таблиці 1.  

Середня чисельність Drosophila melanogaster, вирощених на контрольному живильному 

середовищі становила 31,8 особин. Додавання ароматизатора «Свинина» до поживного 

середовища у рекомендованій дозі призвело до зменшення чисельності особин на 19,6 мух і 

становить 12,2 особин (Р > 0,95). Слід зазначити, що додавання даного ароматизатора у дозі, 

збільшеній у 10 разів також призвело до зниження чисельності особин на 12 мух і становить 

19,8 особин, що в свою чергу більше, ніж при використанні рекомендованої дози на 5 мух. 

Отримані результати не підтверджують вірогідність дослідження.  

Табл. 1. 

Середня чисельність Drosophila melanogaster вирощених на піддослідних 

ароматизованих середовищах 

Показники Контроль Ароматизатор «Свинина» Ароматизатор «Білі 

ковбаски гриль» 

Рекомендована 

доза – 0,05г/50 

мл 

Доза, 

збільшена 

у 10 разів 

Рекомендован

а доза – 

0,5г/10 мл 

Доза, 

збільшена 

у 10 разів 

M ± m 31,8 ± 5,51 12,2 ± 3,27 19,8 ± 9,9 21,8 ± 4,05 - 

σ ± mσ 11,03 ± 3,49 6,55 ± 2,07 22,08 ± 

6,98 

5,6 ± 2,5 - 

td - 3,72 2,0 5,3 - 

P - > 0,95 <0,95 > 0,95 - 

Аналогічна картина спостерігалася і при використанні ароматизатора середовища 

спричинило зменшення чисельності особин, порівняно з контролем, на 10 мух і становило 

21,8 особин (Р > 0,95). Можна зазначити, що даний ароматизатор продемонстрував менш 

геннотоксичну дію на нащадків Drosophila melanogaster. Використання даного ароматизатора 

у дозі, збільшеній у 10 разів призвело до загибелі усіх особин. 

Аналізуючи отримані результати чисельності нащадків Drosophila melanogaster лінії 

Normal можна зробити висновок, що найбільша кількість нащадків була отримана на 

контрольному живильному середовищі. Кількість особин під час використання 

рекомендованої дози ароматизатора «Свинина» зменшилася у 2,6 рази порівняно з 

контролем. Використання дози, збільшеної у 10 разів спричинило зниження чисельності 

особин у 1,7 рази. Використання ароматизатора «Білі ковбаски гриль» призвело до зниження 

кількості нащадків у 1,4 рази. 

Наглядне співвідношення чисельності нащадків подано у діаграмі. 
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Рис. 1. Співвідношення чисельності нащадків Drosophila melanogaster одержаних  

з використанням досліджуваних ароматизаторів 

Отже, використання даних ароматизаторів спричинило зниження чисельності особин. 

Найменш геннотоксичну дію продемонстрував ароматизатор «Білі ковбаски гриль» під час 

використання рекомендованої дози. 
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ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТІ РОСПОВСЮДЖЕННЯ ЗАБАРВЛЕННЯ ШЕРСТІ ТА 

СТРУКТУРИ ШЕРСТЯНОГО ПОКРИВУ У ПОПУЛЯЦІЇ FELIX CATUS  

В МЕЖАХ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ТА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ 
 

У статті представлені частота розповсюдження Felis catus, які відрізняються по 

забарвленню шерстяного покриву та структури шерсті. Дослідження здійснювали за 

наявністю шести мутантних алелей, а саме: Agout,i Dilute, Long hair, Piebald spotting, White, 

Tabby. Експериментом охоплено місто Тернопіль, та окремі населені пункти Хмельницької 

області. 

Ключові слова: популяційна генетика, популяція домашніх котів, забарвлення шерсті, 

мутантні алелі. 

 

The article presents the frequency of distribution of Felis catus, which differ in the color and 

the structure of the wool. The investigations were carried out on the presence of six mutant alleles, 

as Agoutis, Dilute, Long hair, Piebald spotting, White, and Tabby. The experiment covered the city 

of Ternopil and some settlements of Khmelnitsky region. 

Key words: population genetics, population domestic cats, the color of wool, mutant alleles. 
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