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Відомо, що куріння, як шкідлива для здоров'я звичка, 

призводить до незворотних наслідків і смертельних захворювань. 
Багато людей залежні від куріння та вдаються до методів, щоб 
позбутися цієї залежності. В якості альтернативи класичним 
сигаретам, на початку 2000-х років з'явилися електронні 
сигарети, так звані, вейпи. У ході досліджень, фахівці прийшли 
до висновку, що ці сигарети найближчим часом можуть замінити 
звичайну [5]. 

Електронна сигарета працює за принципом інгалятора. 
Складається е-виріб з декількох основних частин: змінного 
картриджа, мікробатарейки і парогенератора. Картридж містить 
заправну рідину. Саме від її складу залежить смак і "міцність" 
сигарети. Різноманітність картриджів задовольнить навіть дуже 
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вимогливого курця: можна вибрати не тільки аромат (наприклад, 
полуничний або яблучний), але і регулювати концентрацію 
нікотину [4]. 

Сьогодні на ринку представлений величезний вибір 
заправок з ароматичними добавками. Ні заправки, ні електронні 
сигарети не підлягають обов'язковій сертифікації. Жодна марка 
електронних сигарет не сертифікована жодною з організацій 
охорони здоров'я світу. Щоб отримати сертифікат ВООЗ, 
потрібно пройти багато досліджень, які можуть тривати 4–10 
років [3, 5]. 

На жаль, вичерпних статистичних даних, що відображали б 
вплив ароматизованих заправок на організм людини, на сьогодні 
немає. Нові дослідження показали, що куріння електронних 
сигарет викликає мутації в ДНК, які можуть спричинити 
онкологічні захворювання. Тому актуальним є питання вивчення 
генотоксичного впливу на живі організми синтетичних 
ароматизованих заправок електронних сигарет, які широко 
використовуються серед молодого покоління. Дослідження про 
шкідливий чи корисний вплив ароматизованих заправок у даній 
області немає [3]. 

Серед існуючих методів дослідження дії хімічних речовин 
найефективнішим є метод Allium-test. Це – рослинна тест система 
для оцінки мутагенного, мітозмодифікуючого і токсичного 
ефектів чинників хімічної та фізичної природи на основі рослини 
Цибуля ріпчаста – Allium cepa L.  

Даний метод є простим, зручним, економічним і досить 
чутливим для визначення «мутаген» чи «не мутаген» фактору [2]. 

Мета дослідження полягала у вивчення показників 
проростання насіння цибулі ріпчастої сорту «Любчик» під 
впливом синтетичної ароматизованої заправки.  

Для проведення дослідження була обрана найбільш 
популярна заправка «Strawberry».  

Для проведення дослідження піддослідний ароматизатор 
розводили у таких співвідношеннях: 1 мл ароматизатору на 100 
мл дистильованої води, 1 мл ароматизатору на 50 мл 
дистильованої води, 1 мл ароматизатору на 25 мл дистильованої 
води, 1 мл ароматизатору на 10 мл дистильованої води.  
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Піддослідне насіння (100 насінин) пророщували на 
фільтрувальному папері змоченому досліджуваними розчинами у 
чашках Петрі. Контролем слугувала дистильована вода. 
Пророщували насіння у термостаті при температурі 22°С. Через 
48 годин підраховували кількість проросших насінин яку 
виражали у відсотках. Відсутність проростання насіння протягом 
3 діб вважали проявом токсичної дії досліджуваного зразка. 
Проросше насіння фіксували у вечірній час (18–20 год), коли 
кількість мітотичних поділів максимальна, і повторювали свіжою 
сумішшю через 3–4 год. Загальна тривалість фіксації – 24 год. 
Для фіксації використовували фіксатор Кларка. На тривале 
збереження для подальших досліджень переносили у 70% спирт 
[1]. 

Одержані результати свідчать, що у контрольній групі 
кількість проростання насіння становила 85-87%. За 
співвідношення 1 мл ароматизатору на 100 мл дистильованої 
води кількість проростання насіння зросла і становила 93-95%, 
що свідчить про збільшення проростання насіння на 6-10%. 
Співвідношення 1 мл ароматизатора на 50 мл дистильованої води 
кількість проростання насіння становила 64-66%, що засвідчує 
зменшення проростання насіння на 19-23% . Співвідношення 1 
мл ароматизатора на 25 мл дистильованої води кількість 
проростання насіння становила 37-39% Отже отриманий 
результат демонструє негативний вплив, шо призводить до 
зменшення кількості проростання насіння на 46-50%. 
Концентрація 1 мл ароматизатора на 10 мл дистильованої води 
спостерігалась відсутність проростання насіння.  

Наукове дослідження показало, що синтетична 
ароматизована заправка «Strawberry» має токсичний вплив та 
пригнічує проростання насіння цибулі ріпчастої, а максимальна 
досліджувана доза ароматизатора проявила гострий токсичний 
ефект. Проте, невеликі концентрації досліджуваного 
ароматизатору (1 мл ароматизатору на 100 мл дистильованої 
води) можуть давати стимуляційну дію на проростання насіння. 
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