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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Виробництво різноманітної промислової продукції 

обумовлює обов’язкове включення до її складу консервантів і стабілізаторів, що 

сприяють її збереженню і запобігають окисненню і розкладу. В якості консервантів 

широко використовують парабени і бензофенони. Бензофенони застосовують як 

сонцезахисні засоби, так звані УФ-фільтри, парабени завдяки антимікробним 

властивостям − як антисептики. До недавнього часу ці речовини вважалися 

нешкідливими для живих організмів. Однак останні дослідження показали, що 

навіть мікрокількості парабенів і бензофенонів можуть викликати алергічні 

реакції, мають токсичну дію на ендокринну, репродуктивну системи, деякі 

представники цих сполук можуть призводити до онкозахворювань. Тому контроль 

за їх вмістом в промисловій продукції, екологічних і біологічних зразках є 

необхідним при виробництві, а також при еко- та біомоніторингу. 

Для визначення мікрокількостей парабенів і бензофенонів необхідно 

застосовувати сучасні високоефективні методи пробопідготовки, що можна 

поєднати з високочутливими і селективними методами детектування. Вилучення 

парабенів і бензофенонів проводять рідинною і твердофазною екстракцією, 

мікроекстракцією. Однак недоліками рідинної екстракції є використання  великих 

об’ємів зразків і органічних розчинників, повільне розділення фаз. Недоліками 

твердофазної екстракції і мікроекстракції є висока вартість сорбентів та пристроїв 

для сорбції, повільне встановлення екстракційної рівноваги (до 4 год).  Перевагами 

рідинної мікроекстракції (МЕ), а саме капілярної і дисперсійної, є простота, 

експресність, дешевизна, використання малих кількостей зразків (0,05 − 10 мл) і 

органічних розчинників (0,02 − 1 мл), високі ступені вилучення і коефіцієнти 

концентрування, легкість поєднання з хроматографічними методами детектування.  

Оскільки при газохроматографічному детектуванні мікрокількостей 

парабенів і бензофенонів утворюються широкі несиметричні піки внаслідок 

наявності високополярних гідрокси- і метоксигруп, для покращення 

хроматографічних властивостей сполук мікроекстракційне вилучення поєднують з 



 8 

дериватизацією. При цьому утворюються похідні, які є менш полярними, 

більш термостійкими і леткими, що приводить до утворення більш вузьких і 

симетричних хроматографічних піків, до більш повного вилучення та вищої 

чутливості газохроматографічного (ГХ) детектування, а перетворення речовин в 

ацильовані похідні  у водному розчині значно спрощує дериватизацію при аналізі 

зразків, що мають водну основу. 

 В літературі відсутнє поєднання дисперсійної мікроекстракції бензофенонів 

з дериватизацією ангідридами аліфатичних карбонових кислот у водному розчині, 

а відомі методи перетворення у  силільні похідні потребують створення безводного 

середовища, що ускладнює пробопідготовку. Ступені вилучення продуктів 

дериватизації парабенів оцтовим ангідридом при дисперсійній МЕ є  недостатніми 

для ГХ визначення  мікрокількостей. Тому нами для підвищення повноти 

вилучення та чутливості ГХ визначення з полуменево-іонізаційним детектуванням 

(ПІД) була запропонована дериватизація парабенів пропіоновим ангідридом.   

Таким чином, створення нових мікроекстракційних систем, що поєднують 

концентрування парабенів і бензофенонів з водних середовищ з дериватизацією 

ангідридами аліфатичних карбонових кислот і дослідження можливості їх 

практичного застосування для газохроматографічного визначення сполук є 

актуальною задачею. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну 

роботу виконано на кафедрі аналітичної хімії хімічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка згідно з темами № 06БФ037-06 

“Комбіновані та гібридні методи аналізу із застосуванням адсорбентів, 

композиційних матеріалів та міцелярних екстрагентів” (№ держреєстрації 

0106U005891), № 11БФ037-04П “Органомінеральні наноматеріали та 

супрамолекулярні системи для вилучення, концентрування та визначення аналітів 

різної природи” (№ держреєстрації 0111U006261), № 14БП037-02 “Високочутливі 

зонди, супрамолекулярні системи, наноматеріали і сорбенти для екологічного 

моніторингу, контролю якості продуктів харчування і ліків, а також клінічного 

аналізу” (№ держреєстрації 0114U003554). 
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Метою роботи було розробити прості, експресні, дешеві та надійні 

методи рідинного мікроекстракційного концентрування ряду бензофенонів і 

парабенів з водних розчинів з  подальшим їх газохроматографічним визначенням.  

Для досягнення цієї мети необхідно було вирішити наступні задачі: 

− встановити оптимальні умови рідинної капілярної і дисперсійної 

мікроекстракції бензофенонів і парабенів (природа і кількість органічних 

розчинників, температура, час, вплив рН та вмісту висолювача);  

−  визначити можливість поєднання дисперсійної мікроекстракції з 

дериватизацією бензофенонів і парабенів у водному розчині. Встановити вплив 

природи органічних розчинників, їх об’єму, температури, часу мікроекстракції, 

кількості дериватизуючого реагента, впливу рН, вмісту висолювача на повноту 

проведення ацилювання та мікроекстракції; 

− розрахувати кількісні характеристики капілярної, дисперсійної 

мікроекстракції, ГХ/ПІД визначення бензофенонів, парабенів та їх ацильованих 

похідних: ступені вилучення, коефіцієнти концентрування, коефіцієнти розподілу, 

межі виявлення, діапазон лінійності з метою встановлення найбільш ефективних 

мікроекстракційних систем для концентрування бензофенонів і парабенів з водних 

розчинів. Підібрати критерій для вибору екстракційного і диспергуючого 

розчинників в рідинній мікроекстракції;  

− реалізувати виявлені переваги мікроекстракційних систем при розробці 

методик мікроекстракційного концентрування бензофенонів та парабенів з 

наступним їх ГХ/ПІД визначенням при аналізі вод різного типу, біологічних рідин, 

косметичних засобів, фармацевтичних препаратів. 

Об’єкти дослідження. Процеси двохфазної рідинної капілярної і 

дисперсійної мікроекстракції парабенів і бензофенонів з водних розчинів з 

використанням поліпропіленового мембранного капіляру і екстракційного 

розчинника або суміші двох органічних розчинників: екстракційного і 

диспергуючого. 

Предмет дослідження. Вплив природи, кількості органічних розчинників,   

часу мікроекстракції і дериватизації, рН, температури, вмісту висолювача на 
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повноту дериватизації і вилучення, чутливість ГХ визначення 

бензофенонів і парабенів.  

Методи дослідження. При дослідженні  розподілу парабенів, бензофенонів, їх 

ацилпохідних і при розробці аналітичних методик використовували ГХ/ПІД метод; 

для перевірки правильності розроблених методик для визначення парабенів  і 

бензофенонів в природних водах, фармацевтичних препаратах використовували 

методи  ВЕРХ/УФ і ГХ/МС; структура синтезованих ацетильованих 2-гідрокси-4-

метоксибензофенону (бензофенон-3, БФ-3), 2,4-дигідроксибензофенону 

(бензофенону-1,  БФ-1), 2-гідроксибензофенону (БФ-2ОН)  доведена методом 1H  

ЯМР-спектроскопії. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці нових 

мікроекстракційних систем для вилучення і концентрування мікрокількостей 

бензофенонів і парабенів з водних розчинів з наступним їх ГХ визначенням.  

Показано, що при вилученні бензофенону (БФ), дифенілметанолу 

(бензгідролю, БФ-ОН), 2-гідроксибензофенону, бензофенону-3 з водних розчинів 

методом дисперсійної мікроекстракції слід використовувати  суміш хлороформ – 

метанол (1 : 7, об.)  при рН 4,0 – 6,0 у присутності 5 % хлориду натрію при часі 

екстракції 5 хв. Коефіцієнти концентрування, (К) і ступені вилучення, (R) є в 1,5 – 

2,5 рази вищими порівняно з капілярною мікроекстракцією і становлять K ≈110 – 

200. 

Доведено, що при дисперсійній мікроекстракції суміші  

2-гідроксибензофенону, бензофенону-3, 2,4-дигідроксибензофенону з водних 

розчинів  ступені вилучення і коефіцієнти концентрування  після ацилювання 

оцтовим ангідридом є в 1,2 − 1,5 рази вищими порівняно з неацильованими 

бензофенонами. Встановлено, що повне перетворення бензофенонів в ацетильовані 

похідні відбувається при 300-кратному мольному надлишку оцтового ангідриду та 

20-відсотковому вмісті ацетонітрилу, а вилучення сполук слід проводити сумішшю 

тетрахлорметан – метанол (1 : 12, об.) при рН 10,0 – 12,0 впродовж 5 хв. 

Коефіцієнти концентрування  при цьому становлять  K ≈ 160 – 215. 
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Встановлено, що при дисперсійній мікроекстракції метил-, етил-, 

пропілпарабенів ступені вилучення (R ≈ 50 – 70 %) і коефіцієнти концентрування  

(K ≈ 50 – 80)  є у 1,5 – 3 рази вищими порівняно з капілярною. Вилучення 

парабенів слід проводити сумішшю хлороформ – ацетон (1 : 7, об.) при рН 3,0 – 6,0 

у присутності 10 % натрій хлориду впродовж 5 хв.   

Доведено, що при дисперсійній мікроекстракції продуктів ацилювання 

метил-, етил-, пропіл-, бутилпарабенів пропіоновим ангідридом ступені вилучення 

(R ≈ 92 – 98 %) і коефіцієнти концентрування (K ≈ 280 – 320) збільшуються в 1,5 – 

10 разів порівняно з недериватизованими сполуками. Для повного переведення 

парабенів у пропіонільні похідні достатньо  30-кратного мольного надлишку 

пропіонового ангідриду при рН 8,0 – 9,0 у присутності  5 % натрій хлориду, при 

мікроекстракції слід використовувати суміш хлороформ – ацетонітрил (1 : 6, об.) 

впродовж 5 хв.  

Показано, що значення міри спорідненості між сполуками і екстрагентом 

(Ra)  не більше 10,  а також значення різниці між параметрами розчинності 

Гільдебранда  (∆δ) сполук і екстрагентів не більше 4  вказують на високу 

спорідненість парабенів до дихлорметану і хлороформу, а бензофенонів – до 

хлороформу і тетрахлорметану, що підтверджено експериментально ступенями 

вилучення R ≈ 70 – 99 %. Значення різниці між параметрами Гільдебранда (∆δ)  

екстрагентів і диспергаторів не більше 12, а також міри спорідненості (Ra)  

диспергаторів до екстрагентів не більше 27 вказують на високу диспергуючу дію 

розчинників і можливість їх використання при дисперсійній мікроекстракції.  

Встановлено, що при  дисперсійній мікроекстракції ацильованих парабенів 

логарифм коефіцієнта розподілу log D лінійно зростає при збільшенні 

молекулярної маси, коефіцієнта ліпофільності log Р, і log D лінійно зменшується з 

підвищенням розчинності сполук у воді. Таким чином, ефективність 

мікроекстракції речовин зростає зі збільшенням їх молекулярної маси і 

гідрофобності. 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено методики 

мікроекстракційного вилучення бензофенону, дифенілметанолу, 2-
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гідроксибензофенону, бензофенону-3 з косметичної продукції, сечі і вод 

різного типу з подальшим  ГХ/ПІД детектуванням. Межі виявлення становлять 

0,02 мкг/мл для бензофенону, 0,03 мкг/мл для 2-гідроксибензофенону і 

бензофенону-3, 0,08 мкг/мл для дифенілметанолу. Діапазон лінійності становить 

0,05 – 2,0 мкг/мл для всіх сполук при  Sr ≤ 10%.  

Розроблено методики одночасної дериватизації оцтовим ангідридом і 

мікроекстракційного вилучення мікрокількостей бензофенону-1, бензофенону-3, 

2-гідроксибензофенону з водних розчинів з наступним їх ГХ/ПІД визначенням в 

косметичній продукції і водах різних типів. Межі виявлення дорівнюють 0,003  

мкг/мл для 2-гідроксибензофенону і бензофенону-3, 0,01 мкг/мл для 

бензофенону-1. Діапазон лінійності становить 0,003 – 2,00 мкг/мл для всіх 

сполук при  Sr ≤  10%. 

Розроблено методики одночасної дериватизації пропіоновим ангідридом і 

мікроекстракційного вилучення мікрокількостей метил-, етил-, пропіл-, 

бутилпарабенів з водних розчинів з наступним їх ГХ/ПІД визначенням в 

косметичних, фармацевтичних продуктах і різних типах вод. Межі виявлення 

дорівнюють 0,01 мкг/мл для метилпарабену,  0,003 мкг/мл для етилпарабену та 

0,002 мкг/мл  для пропіл- і бутилпарабенів. Діапазон лінійності становить 0,03 – 

5,00 мкг/мл для метилпарабену, 0,01 – 5,00 мкг/мл для етилпарабену та 0,005 – 5,00 

мкг/мл для пропіл- і бутилпарабенів при  Sr ≤ 10%. 

Перевагами всіх розроблених методик  порівняно з аналогами  є простота (не 

потребують додаткових пристроїв), експресність (час екстракції і дериватизації  

5 – 10 хв), низька собівартість, екобезпечність (кількість органічних розчинників – 

до 1 мл), надійність, широкий діапазон лінійності і низькі межі визначення. 

Показано, що при мікроекстракційному концентруванні бензофенонів, парабенів і 

їх ацилпохідних не заважають 1000-кратні надлишки іонів хлориду, сульфату, 

карбонату, натрію, калію, кальцію, фенол (0,1 г/л), гумінові кислоти (3,0 г/л). 

Високі ступені вилучення парабенів і бензофенонів в оптимальних умовах, 

що становлять 70-99%, підтверджують доцільність використання параметрів 

розчинності Гільдебранда і Хансена для вибору екстракційного і диспергуючого 
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розчинників в дисперсійній мікроекстракції. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

1.1.  Методи мікроекстракційного концентрування 

 

Важливим етапом хімічного аналізу є пробопідготовка зразка, що включає 

попереднє відділення та концентрування з метою відокремлення речовини від 

складної матриці та збільшення її концентрації в розчині. Рідинна екстракція є 

одним з найбільш поширених  методів підготовки твердих та рідких проб, за 
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допомогою якого можна досягти межі визначення органічних та 

неорганічних сполук на рівні 0,01 – 0,10 мкг/л або мкг/кг при детектуванні 

хроматографічними, спектроскопічними та електрохімічними методами [1, 2]. В 

останні роки розвиваються тенденції щодо мініатюризації, спрощення, 

здешевлення методів хімічного аналізу.  Новим та перспективним методом 

пробопідготовки є мікроекстракція, що поділяється на рідинну та твердофазну. 

Рідинна мікроекстракція відрізняється від класичної екстракції в першу чергу 

технікою проведення та кількістю органічних розчинників. В класичній екстракції 

використовують об’єми розчинників 10 - 100 мл, іноді він може бути і 1000 мл, в 

мікроекстракції об’єм екстракту не перевищує 0,1 мл.  Рідинну мікрокстракцію 

відрізняє простота,  дешевизна, екологічна безпечність за рахунок використання 

малих об’ємів органічних розчинників, легкість відділення від матриці, 

необхідність малих кількостей зразків. Також на відміну від класичної екстракції 

мікроекстракцію легко автоматизувати та поєднувати з інструментальними, в 

першу чергу хроматографічними, методами аналізу [3-9]. 

Мікроекстракція поділяється на два основних типи: рідинну та твердофазну, 

які в свою чергу відрізняються методом введення екстрагенту в розчин, що 

аналізується, типами органічних розчинників і природою покриття, пристроями та 

технікою проведення мікроекстракції. 

 

 

1.1.1. Рідинна мікроекстракція, особливості проведення, типи, параметри 

оптимізації 

Рідинна мікроекстракція (РМЕ) – це модифікація рідинної екстракції, в якій 

кількість органічного розчинника мінімізовано до 1− 100 мкл. Екстракція 

проходить із водного розчину проби, що містить аналіт у невелику кількість 

органічного розчинника, що не змішується з водою [10].      

РМЕ широко застосовують для концентрування органічних сполук різних 

класів: фенолів, карбонових кислот, альдегідів, галогенвуглеводнів, ароматичних 

вуглеводнів, а також пестицидів, поліхлорованих біфенілів, лікарських препаратів 
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тощо [3 − 5]. Останнім часом цей метод все частіше використовують для 

концентрування металів [11 – 17], металорганічних сполук [18 – 20], деяких 

неметалів [21, 22]. Мікроекстракційне концентрування поєднують з ГХ і ВЕРХ з 

використанням різних детекторів, АЕС [16] і ААС [13], ІЗП/МС [12], МАЛДІ/МС 

[13], КЕФ [19], УФС [11].  

Рідинна мікроекстракція поділяється на три типи [10]: 

1. Краплинна рідинна мікроекстракція − мікроекстракція методом однієї 

краплі (КРМ), single-drop microextraction - англ.  

2. Капілярна (мембранна) рідинна мікроекстракція (КРМЕ), hollow fiber 

microextraction- англ.  

3. Мікроекстракція з диспергуванням розчинника − дисперсійна рідинна 

мікроекстракція (ДРМЕ), dispersive liquid–liquid microextraction- англ. 

КРМ запропонована в 1996 р. і базується на вилученні аналітів в  краплю 

органічного розчинника або води, що знаходиться на кінці голки мікрошприца в 

водному розчині, в газовій фазі над розчином або в шарі органічного розчинника 

за рахунок поверхневого натягу [23 – 26]. Для інтенсифікації процесу екстракції 

розчин інтенсивно перемішується (рис 1.1).  Після КРМ краплю екстракту, 

збагачену  аналітом, вводять безпосередньо в хроматографічну систему.  
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Рис.1.1. Схема установки для концентрування в окрему краплю: а) 

крапля у водному розчині, б) крапля над розчином, в) водна крапля в органічному 

розчиннику. 1- мікрошприц, 2- досліджуваний розчин, 3- магнітна мішалка, 4-

органічна речовина, 5- голка мікрошприца, 6- крапля розчинника [10].  

 КРМ у випадку знаходження краплі в газовій (паровій) фазі 

використовують для вилучення летких речовин, рис.1.1,б  [26,  27]. Речовини, які 

мають іонну природу,  концентрують в краплю води, що знаходиться в шарі 

органічного розчинника над розчином та утримується за рахунок сил поверхневого 

натягу, рис.1.1, в [28].   

Основними перевагами КРМ є дуже малий об’єм органічного розчинника (до 

10 мкл)  порівняно з традиційною екстракцією, і відсутність необхідності 

випаровування розчинника і заміни його перед введенням проби в хроматограф. 

Але при КРМ існує проблема нестабільності краплі та невисокої 

відтворюваності результатів аналізу. Для покращення стабільності краплі 

збільшують  площу  поперечного зрізу голки мікрошприца або вводять сольові 

добавки [29, 30].  

КРМЕ базується на виділенні аналіту з водної фази в органічну фазу,  яка 

знаходиться всередині полімерного мембранного капіляру.  Перенесення цільових 

компонентів з однієї фази в другу відбувається за рахунок дифузії з розчину з 

більш високою концентрацією в розчин з меншою концентрацією аналіту [31, 32].  

Мембрани зазвичай виготовляють з поліпропілену або іншого пористого 

гідрофобного матеріалу. КРМЕ поділяється на двофазну та трьохфазну 

мікроекстракцію [33, 34]. В трьохфазній КРМЕ на відміну від двофазної водні 

фази донора і акцептора розділені органічним розчинником, імобілізованим в 

порах гідрофобної мембрани [35, 36].  

Проводити двофазну КРМЕ можна двома способами.  
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Рис. 1.2. Схема установки для КРМЕ із застосуванням  І-подібної мембрани. 

1- голка мікрошприца, 2- мембрана полімерного капіляру, 3- органічний 

розчинник, 4-досліджуваний розчин, 5- магнітна мішалка. 

В першому (рис. 1.2) використовують мембрану у вигляді порожнистого 

капіляру, який закріплюють на кінці голки мікрошприца (І-подібна форма). В 

другому варіанті (рис. 1.3) використовують U-подібний мембранний капіляр, через 

один кінець капіляру вводять органічний розчинник, з другого кінця за допомогою 

іншого мікрошприца відбирають аліквотну частину екстракту [36].  

В способі трьохфазної КРМЕ дифузія аналіту відбувається з водного розчину 

через органічний розчинник, імпрегнований в порах мембрани у  водний розчин, 

що знаходиться всередині капіляру. Мембранний капіляр може мати І-подібну або 

U-подібну форму (по аналогії з рис.1.2 та рис.1.3) [18, 37 – 47]. Запропонований 

метод придатний для концентрування речовин, що проявляють кислотні або 

основні властивості.   
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Рис. 1.3. Схема установки для КРМЕ із застосуванням  U-подібного 

мембранного капіляру. 1- мікрошприц для введення екстрагента, 2- мікрошприцm 

для відбору екстракту, 3 - U-подібний мембранний капіляр, 4- досліджуваний 

розчин, 5- магнітна мішалка. 

Таким чином, основними перевагами КРМЕ є чітке розділення двох або трьох 

фаз за допомогою пористої мембрани, що виключає утворення емульсій, 

відділення від молекул великого розміру (білків) за рахунок обмеження розміру 

молекул при їх проникненні крізь мембрану,  можливість екстракції іонних сполук. 

На відміну від КРМЕ, ДРМЕ базується на введенні в водний розчин аналіту 

суміші диспергуючого і екстракційного органічних розчинників (рис. 1.4). 

Диспергуючий розчинник або диспергатор має бути полярним, добре змішуватися 

з водою. Екстракційний розчинник або екстрагент має бути неполярним і мати 

дуже малу розчинність у воді. При додаванні суміші розчинників до водного 

розчину утворюється стійка високодисперсна емульсія. За рахунок великої площі 

поверхні контакту між краплями екстракційного розчинника і водним розчином 

екстракція аналіту проходить практично миттєво. Загальна поверхня масообміну 

аналіту між фазами збільшується в 104 разів [48]. Для розділення фаз застосовують 

центрифугування, після чого утворюється краплина або плівка  екстракту, 

збагаченого аналітом, з якої відбирається аліквотна частина для інжектування в 

хроматографічну систему.  
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Рис. 1.4. Схема дисперсійної рідинної мікроекстракції, [49].  

При використанні екстрагенту з густиною меншою за густину води   

екстракт збирається на поверхні рідини  у вигляді плівки [50 – 54], при густині 

екстрагенту більше 1,0 г/мл екстракт знаходиться на дні пробірки [55 – 61].  

Основними перевагами ДРМЕ є простота, дешевизна, швидкість 

встановлення екстракційної рівноваги. 

Фактори, що впливають на повноту мікроекстракції. При оптимізації 

рідинної мікроекстракції досліджують наступні параметри: природа і кількість 

екстрагента та диспергатора, рН розчину, температура та тривалість 

мікроекстракції, швидкість перемішування. 

В рідинній мікроекстракції екстрагенти повинні мати низьку розчинність у 

воді і низьку леткість  [62]. В КРМ найчастіше використовують толуол, 

ізоаміловий спирт, н-октилацетат, гексилацетат,  октан,  етиленгліколь. В КРМЕ 

при використанні поліпропіленового мембранного капіляру найчастіше 

застосовують толуол, що має високу спорідненість до капіляру. В ДРМЕ в якості 

«важких» розчинників використовують  хлоровані алкани та арени, такі як 

хлорбензол, бромбензол, тетрахлорметан, тетрахлоретилен, хлороформ, 

дихлорметан, в якості «легких» – н-октанол,  н-ундеканол, н-додеканол, 2-

додеканол і н-гексадекан. В якості екстрагентів в  мікроекстракції також 
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використовують іонні рідини з температурою плавлення нижче кімнатної: 

наприклад, солі 1,3-діалкилімідазолію, N-алкилпірідинію, тетраалкиламонію та 

гексафторфосфату, тетрафторборату, перфторалкилсульфонату [63].   

З літератури відомо, що коефіцієнти концентрування залежать від 

співвідношення об’ємів екстракційного розчинника і розчину, що аналізують [64]. 

Чим більше це співвідношення, тим вищі коефіцієнти. В рідинній мікроекстракції 

об’єм екстрагенту мінімінізують, об’єм досліджуваного розчину становить 2 − 10 

мл. В КРМ об’єм екстрагенту частіше всього складає 1– 3 мкл, при використанні 

іонних рідин його можна збільшити до 10 мкл [65]. В КРМЕ об’єм органічного 

розчинника може варіювати в інтервалі 10 - 100 мкл. В ДРМЕ критерієм вибору 

оптимального об’єму екстрагенту є  мінімальний об’єм екстракту, з якого можна 

відібрати пробу для подальшого аналізу. Рекомендований об’єм екстрагенту 10 - 

100 мкл [66].  

Основною вимогою до диспергатора в ДРМЕ є висока розчинність у воді та 

екстракційному розчиннику. Також він повинен сприяти утворенню стійкої 

високодисперсної емульсії. Об’єм диспергатора повинен бути мінімальним для 

уникнення розбавлення розчину, що аналізують. Як правило, при об’ємі 10 – 15 мл 

розчину, що аналізують, об’єм диспергуючого розчинника складає 0,2 – 2,5 мл 

[10]. В якості диспергатора частіше всього застосовують метанол, ацетон, етанол, 

ацетонітрил, рідше – тетрагідрофуран [66].  

Рідинне мікроконцентрування, як правило, проводять при кімнатній 

температурі. З одного боку, збільшення температури покращує кінетичні 

властивості концентрування та зменшує час встановлення рівноваги. З іншого боку 

з ростом температури збільшується розчинність як екстрагенту, так і аналіту у 

воді, випаровування розчинника, що приводить до зменшення коефіцієнту 

розподілу та погіршення відтворюваності результатів аналізу  [67, 68].  

Неоднозначно впливають на мікроекстракційне концентрування речовин 

сольові добавки. Залежно від природи цільових аналітів додавання солі в розчин 

зразка може зменшити їх розчинність і, отже, підвищити коефіцієнт розподілу 

через ефект висолювання. Або з підвищенням вмісту сильних електролітів 
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коефіцієнт розподілу може зменшуватися через ефект всолювання – 

ускладнення переносу аналіту в дифузному шарі на межі фаз за рахунок появи в 

розчині великих малорухомих гідратованих іонів [69, 70]. 

В ДРМЕ підвищення вмісту солей в розчині призводить до збільшення 

об’єму екстракту через погіршення розчинності екстрагенту у воді. Як результат 

концентрація речовини в екстракті зменшується, але ступінь вилучення речовини 

при цьому залишається незмінною або збільшується [71].   

Час екстракції  залежить від швидкості массопереносу аналіту з водного 

розчину в екстрагент. В КРМ і КРМЕ через малу площу контакту фаз екстракційна 

рівновага може встановлюватись до 1 год і більше [72]. Тому часто КРМЕ, як і 

КРМ проводять в нерівноважних умовах, дотримуючись постійними інших 

параметрів (рН розчину, іонна сила, температура, об’єми екстракційного та 

диспергуючого розчинників) [10]. В ДРМЕ час мікроекстракції становить від 

декількох секунд до декількох хвилин через велику площу поверхні контакту між 

розчинником і водним розчином аналіту. 

Також дуже важливим при мікроекстракції є інтенсивне перемішування 

розчину, що сприяє пришвидшенню дифузії молекул речовини через межу фаз. В 

краплинній мікроекстракції оптимальна швидкість обертів мішалки 300 − 600 

об/хв. [73, 74], в КРМЕ  можна досягати швидкості перемішування 300 − 1500 

об/хв.  [75, 76]. При ДРМЕ розчини перемішують вручну при додаванні суміші 

розчинників до проби, для розділення двох фаз використовують центрифугування. 

Перехід аналіту з однієї фази в іншу здійснюють, створюючи відповідне рН [77 – 

82]. 

 

1.1.2. Твердофазна мікроекстракція, типи, особливості проведення,  

параметри оптимізації 

 Метод твердофазної мікроекстракції (ТФМЕ) був розроблений в 1990 році. 

При твердофазній мікроекстракції аналіти екстрагують з парової або рідкої фази на 

покриття або на малі часточки сорбенту, що знаходяться на або в голці 

мікрошприца, металевому або кварцовому волокні, стрижні магнітної мішалки,  



 23

наконечнику мікродозатора [83]. Після сорбції аналіти десорбують 

термодесорбцією або елюють органічними розчинниками і проводять детектування 

десорбованого аналіту інструментальними методами. Основні покриття, що 

використовують в ТФМЕ наступні: полідиметилсилоксан (ПДМС), поліакрилат, 

полідивінілбензол, поліетиленгліколь, карбоксен, карбовакс, а також блок-

полімери, наприклад, карбоксен/дивінілбензол/полідиметилсилоксан,  

карбоксен/полідиметилсилоксан, дивінілбензол/полідиметилсилоксан, 

карбовакс/дивінілбензол [84]. Товщина покриття може варіювати від 7 до 100 мкм.  

На сьогодні відомо більше 10 типів ТФМЕ, основними серед яких є такі: 

волоконна ТФМЕ проводиться на покритті волокна спеціального мікрошприца, 

сорбційна мікроекстракція на мішалці -  на покритті стрижня магнітної мішалки, 

ТФМЕ в трубці – на внутрішньому покритті капілярної кварцової трубки.   

Для ТФМЕ на покритті волокна (волоконна ТФМЕ) використовують 

комерційний пристрій, що виробляється фірмою Supelko і широко 

використовується в усьому світі. Техніка мікроекстракційного концентрування на 

такому пристрої заключається в наступному. Волокно з покриттям знаходиться 

всередині голки спеціального мікрошприца і за допомогою поршня може 

висуватися з голки або заходити всередину голки. Спочатку  волокно з покриттям 

занурюють в водний розчин проби або тримають в газовій фазі над розчином 

(Рис.1. 5,а та 5,б). При цьому речовина сорбується на покритті. Після  досягнення 

рівноваги між двома фазами проводять десорбцію аналіту в ручному або 

автоматичному режимі. Десорбцію  аналіту можна проводити як в інжекторі 

газового хроматографа (термодесорбція), так і елююванням органічним 

розчинником при інжектуванні у хроматографічну систему. Перед кожним 

використанням покриття конденсують  у випарнику газового хроматографа 

впродовж 30 – 240 хв або промивають чистим розчинником при  ВЕРХ аналізі [83, 

85]. 

Концентрування з газової фази за допомогою волоконної ТФМЕ 

використовують для летких сполук або сполук, які стають леткими при нагріванні. 

Перевагою цього підтипу ТФМЕ є відсутність контакту волокна з агресивними 
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середовищами (при низьких чи високих pH), уникнення матричних 

впливів та механічних ушкоджень, наприклад, при перемішуванні. Твердофазною 

мікроекстракцією з рідкої фази вилучають слабко- та середньолеткі неполярні та 

слабкополярні органічні речовини. 

Час екстракції визначається швидкістю дифузії аналіту з розчину або пари 

зразка на поверхню покриття. У волоконній ТФМЕ екстракційна рівновага при 

сорбції в розчині встановлюється довше порівняно з газовою фазою, що 

пояснюється  збідненням вмісту аналіту в шарі на межі фаз розчин - пара -

покриття [83, 84]. 

Іншим типом ТФМЕ є сорбційна  мікроекстракція на покритті магнітної 

мішалки (СМЕМ)  – тип твердофазної  мікроекстракції, в якій в якості твердого 

екстрагента використовують покриття, нанесене на поверхню стрижня магнітної 

мішалки. Даний метод також є комерційним, пристрій для нього виробляє 

німецька фірма Gerstel [83].  На ПДМС  більш повно сорбуються нейтральні форми 

аналітів, що легко регулювати відповідним pH розчину, базуючись на кислотно-

основних властивостях речовини.  

Покриття пристрою для СМЕМ, як і в ТФМЕ, перед кожним використанням 

конденсують  в спеціальному додатковому блоці випарника газового хроматографа 

впродовж 30 – 240 хв або промивають чистим розчинником. Основний тип 

покриття, що використовують в СМЕМ – полідиметилсилоксан. 

В СМЕМ додавання солі до розчину  зменшує розчинність аналіту у воді, що 

збільшує повноту  сорбції його на покритті та  підвищує  коефіцієнт розподілу. 

Але зі збільшенням іонної сили розчину може також підвищитися сорбція 

заважаючих компонентів [83].  
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Рис.1.5. Схема ТФМЕ з розчину (а), з газової фази (б) аналіту. 

Оптимальна температура сорбції залежить від фізико-хімічних властивостей 

аналіту. З одного боку, підвищення температури може призвести до збільшення 

коефіцієнту дифузії аналіту, та збільшення швидкості екстракції визначуваного 

компоненту.  З іншого із зростанням температури волокно починає втрачати свою 

здатність до екстракції аналіту [83].  

В СМЕМ перемішування розчину зразка прискорює дифузію аналіту до 

покриття, забезпечуючи  швидку і повну екстракцію. 

Таким чином, для вилучення і концентрування органічних речовин можна 

застосовувати різні типи рідинної і твердофазної мікроекстракції.  Перевагою  

КРМ є використання найменшої кількості органічного розчинника – до 10 мкл, але 

недоліками КРМ  та КРМЕ є досить великий час встановлення рівноваги (до 1 год і 

більше), малі ступені вилучення та коефіціенти концентрування. Застосування 

ДРМЕ призводить до значного зменшення часу встановлення рівноваги (до 2 − 3 

хв), суттєвого збільшення ступенів вилучення (до 100%) і коефіціентів 

концентрування (до 500 − 600), кращої відтворюваності результатів, а також до 

значного здешевлення аналізу. Методи ТФМЕ, зокрема ВТФМЕ та СМЕМ, 

відрізняються високими ступенями вилучення, коефіціентами концентрування та 

найкращою відтворюваністю результатів порівняно з рідинною мікроекстракцією. 

Також значною перевагою ТФМЕ є повна відсутність токсичних органічних 



 26

розчинників за умов термодесорбції аналізів та конденсації пристроїв для 

сорбції у випарнику хроматографа.  

 

1.2. Бензофенони,  фізико-хімічні властивості, токсичність, застосування 

Бензофенони (дифенілкетони, дифенілметанони) – це органічні сполуки, які 

відносяться до класу кетонів і аренів.  Це – кристалічні речовини білого або 

жовтуватого кольору, що погано розчинні у воді, добре − в полярних та 

неполярних розчинниках, мають приємний запах, що нагадує запах герані і 

троянди [86]. Основні фізичні властивості деяких бензофенонів представлені в 

табл. 1.1. 

Хімічні властивості бензофенону та його похідних є подібними до 

властивостей кетонів і ароматичних вуглеводнів [94]. Вони є хімічно стійкими, 

вступають в реакції  окиснення - відновлення лише в досить жорстких умовах. 

Наприклад, дифенілкетони відновлюються реактивом Гріньяра (магній бензол 

йодидом) в абсолютному етері в кислому середовищі з утворенням 

трифенілметанолу: 
HCl

H2O
(C6H5)2CO+C6H5MgI (C6H5)3CO-MgI+ (C6H5)3OH

 

 

Також бензофенон можна відновити до дифенілметонолу (бензгідролю)  

нікелевим каталізатором при температурі 40 – 70 оС при звичайному 

атмосферному тиску: 

O

H2/Ni

OH  

 

 

Таблиця 1.1   

Основні фізико-хімічні властивості деяких УФ-фільтрів ряду бензофенонів 
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Властивості Бензофенон 
(БФ) 

Бензгідроль 
(БФ-ОН) 

2-Гідрокси-
бензофенон 
(БФ-2ОН) 

2-Гідрокси-4-
метокси 

бензофенон 
(бензофенон-3, 

БФ-3) 

2,4-
Дигідрокси-
бензофенон 

(бензофенон-
1, БФ-1) 

Хімічна 
формула C13H10O C13H10O C13H10O2 C14H12O3 C13H10O3 

Структура 

 

 
OOH  OOH

H3CO

 
OOH

HO

 

Молекулярна 
маса (г/моль) 182,22 184,23 198,22 228,24 214,22 

Температура 
плавлення (°C) 

48,1 68-69 37 – 39 62-65 144,5 – 147 

Температура 
кипіння (°C) 

305,4 297-298 171 – 173 224-227 194 

logР 3,18 2,71 3,52 3.79 2.96 
Розчинність у 
воді (г/100 мл 

Н2О) 
0,1 0,5 0,05 0,007 − 

LD50, мг/кг 
(орально для 
щурів) 

− − − 7.40 8.60 

рКа − 13,54 8,07 7,56 7,53 

 

При підвищеній температурі  (70 – 100 оС)  в сильно лужному середовищі  

бензофенон розкладається (диспропорціонує) на натрій бензоат та бензол: 

O

+ NaOHконц.
t, oC

O

ONa

+

 

У бензофенонах дві фенільні групи внаслідок  свого розташуванння 

зменшують реакційу здатність СО-групи. Порівнюючи її  в ароматичних кетонах, 

бензофенон не приєднує HCN i NaHSO3, електрофільне заміщення відбувається 

дуже повільно і направляється в основному в мета-положення до СО-групи.  

Бензофенони мають властивість відновлюватися під дією сонячного світла з 

утворенням дигідрокситетрафенілетилену. Реакція проходить без кисню в 

присутності етилового спирту [87]: 
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O

+

OH

HO
+ H3C

O

CH3

C2H5OH

 

Ця властивість незаміщеного бензофенона та його заміщених похідних 

лежить в основі застосування цих речовин в якості сонцезахисних засобів або 

ультрафіолетових (УФ) фільтрів при виробництві різноманітній продукції для 

запобігання її псування під дією сонячних променів. 

Сонцезахисні  косметичні засоби широко використовуються в світі для 

запобігання негативної дії  сонячної радіації, особливо УФ-випромінювання, що 

може викликати пошкодження очей, опіки шкіри, різні види раку шкіри, 

прискорює старіння і появу зморшок [88 – 95]. Дифенілкетони входять до складу 

багатьох сонцезахисних  [96] та косметичних засобів для щоденного догляду: 

віддушок для мила, гелів для душу, парфумів, сонцезахисних кремів, шампунів, 

губних помад, лаків для нігтів. Також бензофенони використовуються в якості 

фотостабілізаторів (максимум поглинання при довжинах хвиль від 288 до 290 нм і 

325 нм)  при виробництві сільськогосподарських плівок і фарб, матеріалів для 

пакування харчових продуктів [97 – 100]. Хімічна стійкість та приємний запах 

дають можливість використовувати дифенілкетони як фіксатори запаху в 

парфумерній промисловості. Деякі похідні бензофенону володіють 

протимікробною активністю і можуть використовуватися як консерванти [99].   

Агенством охорони довкілля США (EPA), Агенством якості продуктів 

харчування та ліків США (FDA), Європейським комітетом з безпеки продуктів 

харчування (EFSA) створені списки дозволених УФ-фільтрів, в тому числі і ряду 

бензофенонів [101 – 106] з їх максимально допустимими концентраціями в 

комерційних продуктах, що складають 0,05 – 10,0 % [94, 95, 107, 108]. В Україні на 

теперішній час вміст бензофенонів в різноманітній продукціїї не регламентується.  

При застосуванні косметичних засобів та промислових виробів, що містять 

бензофенони, можливе потрапляння цих сполук через шкіру в організм людини 
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[109, 110], де може відбуватися їх накопичення. Також дифенілкетони 

здатні надходити в харчові продукти через пакувальний папір та полімерні плівки 

[111, 112].  

Дифенілкетони можуть потрапляти в поверхневі природні води з викидами 

комунальних і промислових стічних вод,  при сезонних купаннях в результаті 

змивання зі шкіри відпочиваючих сонцезахисних кремів [113 – 114], а далі ці 

сполуки можуть надходити в питну воду. 

Останні дослідження показують, що разом з позитивною дією дифенілкетони 

проявляють і негативний вплив на живі організми. Документально підтверджено,  

що органічні УФ-фільтри можуть спричиняти  деякі дерматологічні  реакції. 

Бензофенон-3 (БФ-3) здатний викликати почервоніння шкіри і слизових оболонок, 

при вдиханні парів спостерігаються набряки і біль у горлі. Дослідження показали, 

що БФ-3 провокує алергічну реакцію навіть при невеликих кількостях. Було 

зареєстровано випадки фотоконтактної і контактної алергії, фотодерматит на 

бензофенон-3 [115 −119]. Доведено також, що бензофенони  проявляють значну 

естрогенну активність (поводять себе в організмі людини так, як жіночі гормони - 

естрогени), що може бути причиною утворення злоякісних пухлин і руйнування 

ендокринної системи. Найбільшу естрогенну активність проявляють 

гідроксильовані бензофенони, а саме 2,4,4'-тригідроксибензофенон, 4-

гідроксибензофенон та 2-гідроксибензофенон (БФ-2ОН), найнижчу – незаміщений 

бензофенон [120 − 124]. Встановлено, що наявність гідрокси-групи в четвертому 

положенні в бензольному кільці істотно збільшує гормональну активність 

дериватів бензофенону, а присутність інших гідроксигруп її посилює [122]. 

Бензофенони здатні метаболізувати в організмі людини. Незаміщений 

бензофенон метаболізує до гідроксильованих бензофенонів: дифенілметанолу (БФ-

ОН), 2-гідроксибензофенону (БФ-2ОН), 4-гідроксибензофенону (БФ-4ОН) 

(рис.1.6,а). Одним з найбільш широковживаних УФ-фільтрів є 2-гідрокси-4-

метоксибензофенон, що має комерційні назви бензофенон-3(БФ-3) або оксибензон. 

Його метаболітами вважають 2,4-дигідроксибензофенон (бензофенон-1, БФ-1), 
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2,3,4–тригідроксибензофенон (БФ-2,3,4ОН), 2,2′-дигідрокси-4-

метоксибензофенон (бензофенон-8, БФ-8) (рис.1.6,б) [123,  124, 125, 126]. 

 

Рис.1.6. Схеми метаболізму: а) бензофенону, 4-гідроксибензофенону; 

 б) бензофенону-3. 

Оскільки самі бензофенони, що використовують в якості сонцезахисних 

засобів в різноманітній продукції, а також їх метаболіти в живих організмах і 

довкіллі мають естрогенну активність, є ендокринними руйнівниками і можуть 

провокувати  появу та ріст пухлин, важливим є контроль за їх вмістом у 

промисловій продукції, біологічних зразках та об’єктах довкілля. Вміст 

бензофенонів може варіювати від декількох відсотків до мікро- і нанокількостей, 
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тому для вилучення дифенілкетонів зі зразків використовують  як 

традиційні методи, так і сучасні, нові методи концентрування. 

 

1.3. Основні методи концентрування і визначення бензофенонів  

Для виділення і концентрування бензофенонів використовують рідинну і 

твердофазну екстракцію, різні типи мікроекстракції, а саме рідинну краплинну, 

дисперсійну, мембранну, а також твердофазну мікроекстракцію на покритті 

магнітної мішалки, кварцевих та металевих волокон тощо [127 – 132].      

РЕ з подальшим визначенням ВЕРХ/УФ використовували для аналізу 

косметичних засобів на вміст БФ-3 і БФ-4. Поєднання екстракції з ультразвуком в 

системі метанол − оцтова кислота дозволило знизити межу визначення 

бензофенонів та розширити лінійний діапазон до 0,5 − 100 мкг/мл [133] в 

порівнянні з екстракцією в системі етанол − оцтова кислота [134], де лінійний 

діапазон становить 25 − 300 мкг/мл. А поєднання традиційної рідинної екстракції 

неполярними розчинниками з ВЕРХ/МС детектуванням [135] дозволило визначити 

БФ-4ОН, БФ-3, БФ-8, БФ-1 та БФ-2 в сечі в діапазоні концентрацій 0,05 – 100 

нг/мл, що значно нижче в порівнянні з РЕ з ВЕРХ/УФ при аналізі твердих 

біозразків (межа виявлення 0,052 мкг/мл) [136]. Однак недоліком метода ВЕРХ/МС 

є необхідність заміни екстракційної суміші метил-трет-бутиловий етер − 

етилацетат на метанол перед хроматографічним аналізом, що суттєво збільшує 

тривалість аналізу.  

Капілярну МЕ толуолом в поєднанні з ВЕРХ/УФ визначенням використали 

при аналізі  косметичних продуктів на вміст УФ-фільтрів, в тому числі БФ-3 і БФ-4 

та отримали коефіцієнти концентрування 24 – 57 при межі кількісного визначення 

(МКВ) 70 та 4 мкг/л для БФ-3 та БФ-4, відповідно [137]. Кращих результатів 

вдалося досягти при КРМЕ БФ-ОН, БФ-2ОН, БФ-3, БФ-10 з сечі, якщо 

використовувати ГХ/МС детектування: МКВ становили 20 – 50 пг/мл, діапазон 

лінійності дорівнював 0,05 – 10 нг/мл, ступені вилучення (recovery) складали  89,8 

– 100,2%  при Sr до 9,3% [138]. Автори відмітили кращу чутливість та нижчу 
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собівартість КРМЕ системи порівняно з твердофазною МЕ на ПДМС 

покритті магнітної мішалки. 

Використання мембранних пакетиків з поліетилену низької щільності при 

КРМЕ хлороформом з наступною ВЕРХ − МС/МС дозволило визначити БФ-3 в 

озерній та стічній воді. Автори не досягли повного вилучення − ступінь вилучення 

дорівнював  78%, МВ – 0,8 нг/л при Sr до 17% [139]. 

Дисперсійна МЕ також широко застосовується для вилучення бензофенонів. 

Аналіз природних вод на вміст БФ-1, БФ-3, БФ і БФ-4ОН проводили методом 

ВЕРХ/УФ після рідинної МЕ н-октанолом [140]. Але оскільки н-октанол легший за 

воду, то для полегшення відбору проби з плівки екстракту після проведення 

екстракції використана самостійно виготовлена спеціальна колба, що має 

додаткове вузьке горло. Розроблена методика має коефіцієнти концентрування 59 

−107, лінійність діапазону 5 – 2000 нг/мл при Sr  до 4,8 %.  

Не потребує спеціальних пристроїв ДРМЕ органічними розчинниками, 

густина яких більша, ніж у води.  Для вилучення з природних вод восьми УФ-

фільтрів різних класів, в тому числі БФ-3, в якості дисперсійної суміші було 

використано систему хлорбензол − ацетон при їх кількостях 60 : 1000 мкл 

відповідно [141]. Детектування проводили методом ГХ/МС після відділення 

органічної фази. Для БФ-3 була досягнута МВ 7 пкг/мл при Sr  до 11%.  

ДРМЕ також використали для аналізу сироватки крові при визначенні БФ-3, 

БФ-1, БФ-8 методом ВЕРХ-МС/МС [142] та БФ-1, БФ-2, БФ-3, БФ-6, БФ-8 і БФ-

4ОН швидкісною рідинною хроматографією з тандемною мас-спектрометрією 

[143]. Мікроекстракцію бензофенонів проводили сумішшю ацетон − хлороформ 

після  кислотного гідролізу аддуктів та осадження білків [142]. Методика була 

перевірена методом введено − знайдено та валідована. МКВ становили 25 − 30 

нг/мл при Sr до 9%. Порівняно з попереднім метод [143] характеризується кращою 

чутливістю, МКВ становили 0,4 – 0,9 нг/мл при такій же відтворюваності (Sr до 

13%) та ступені вилучення 97 – 106%.  
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Іонні рідини є альтернативою органічним розчинникам в 

екстракційних методах. Такі сполуки вважаються нетоксичними і відносяться до 

«зеленої хімії» [144]. Розроблений метод ДРМЕ чотирьох бензофенонів з 

використанням іонних рідин (1-бутил-3-метилімідазолій ([C4MIM]PF6) і 1-октил-

3-метилімідазолій гексафторофосфат ([C8MIM]PF6)) і метанолу в якості 

диспергатора був застосований для вилучення бензофенонів з води басейна [145]. 

Детектування аналітів проводили методом ВЕРХ/УФ. Діапазон лінійності складав 

10 – 1000 нг/мл при Sr  до 10%, коефіцієнти концентрування становили 18 – 27. 

Однак використання іонних рідин неможливе при поєднанні з 

газохроматохрафічними методами визначення, оскільки вони виводять з ладу 

колонки. 

РКМ толуолом використана для концентрування БФ, БФ-3, БФ-10 з річкової 

води  з подальшим ГХ/МС детектуванням. Методика дозволила досягти МКВ 50 

пкг/мл, ступенів вилучення (recovery) 93 – 101%  [146]. Час проведення 

мікроекстракції – 15 хв при 500 об./хв. У роботі [147] в якості екстрагента для РКМ 

бензофенону-3 з сечі було використано іонну рідину – 1-гексил-3-метилімідазолій 

гексафлуорофосфат, що дозволило досягти МКВ при ВЕРХ з діодноматричним 

детектуванням 4,5 пкг/мл при Sr до 8%.  

Крім методів рідинної екстракції та мікроекстракції для вилучення та 

концентрування дифенілкетонів широко використовують твердофазну екстракцію 

та мікроекстракцію. Для попередньої підготовки проб сечі та ВЕРХ/УФ 

визначення вмісту БФ-3, БФ-1 використано ТФЕ на колонці С-8 [148]. МВ 

дорівнювали 2,3 нг/мл та 34,2 нг/мл для БФ-3 та БФ-1 відповідно при Sr до 13%. 

Поєднання ТФЕ на картриджах С18 для вилучення БФ-3 і трьох його метаболітів з 

ВЕРХ/тандемною МС використано для аналізу сечі та сперми людини [149]. Межі 

виявлення в порівнянні з попередньою роботою значно нижчі і складали  0,03 − 

0,10 нг/мл для зразків сечі та 1 − 3 нг/мл для зразків сперми  при Sr до 9%, ступінь 

вилучення (recovery) становив  86 −  115%.  

 Слідові кількості УФ-фільтрів різних класів, в тому числі БФ-1, БФ-2, БФ-3, 

БФ-4, БФ-4,4'ОН у рибі після певної пробопідготовки були вилучені методом ТФЕ 
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на змішаному сорбенті POCIS (гідроксильований полістирол/ДВБ – 

карбонові часточки амберсорб 1500)  або рідинною екстракцією метанолом та 

ацетонітрилом [150]. Метод ВЕРХ/МС був застосований для детектування більш 

гідрофільних БФ-1, БФ-2, БФ-4 та БФ-4,4'ОН, для визначення ліпофільного БФ-3 

краще підходить ГХ/МС детектування. МКВ бензофенонів при детектуванні 

методом ВЕРХ/МС становили 78 – 205 нг/г жиру риби. При детектуванні БФ-3 

методом ГХ/МС межі  виявлення були дещо нижчі і становили 11 – 36 нг/г жиру 

риби.     

Отже, твердофазна екстракція широко застосовується для виділення 

похідних бензофенона зі складних матриць: природних вод, біологічних зразків, 

косметичних і харчових продуктів з подальшим ГХ/МС, ВЕРХ/МС та ВЕРХ/УФ 

детектуванням. ТФЕ концентрування і мас-детектування дає можливість отримати 

високі ступені вилучення та визначати  дифенілкетони на рівні 0,03 – 0,04 нг/мл. 

Для вилучення БФ-3 з поверхневої і стічної води використанні силіконові 

диски (діаметр 5 мм, товщина 0,6 мм).  Десорбцію проводили етилацетатом та 

визначали ГХ/МС. МКВ становила 0,04 нг/мл при Sr до 10% [151].  Авторами 

відмічено, що при аналізі стічних та природних вод, що мають складну матрицю, 

необхідно застосовувати метод добавок.                                                                                                                             

Автори порівнювали два типи волоконної ТФМЕ – в розчині і в паровій фазі. 

При використанні волоконної ТФМЕ вилучення бензофенону-3 з басейної води 

повніше відбувається на поліакрилатному покритті, ніж на 

полідиметилсилоксановому [152].  Поєднання ТФМЕ з ГХ і квадрупольним мас-

спектрометром типу іонна пастка дозволяє досягти чутливості 1− 4 нг/мл при Sr до 

7% для обох методів [153]. 

Порівняння ТФМЕ на полідиметилсилоксан/дивинілбензеновому покритті з 

офіційним методом РЕ метиленхлоридом для вилучення дев’яти органічних 

мікрозабрудників, в тому числі БФ, з питної води з ГХ/МС детектуванням 

показало більший екстракційний діапазон (0,5 – 1000 нг/мл) і більшу повноту 

вилучення при застосуванні ТФМЕ, Sr становило до 14% [153]. 
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Для концентрування дифенілкетонів з сечі [154], природних [155– 

157], стічних вод [156] також застосовують твердофазну МЕ на ПДМС покритті 

магнітної мішалки (СМЕМ)  з наступною термодесорбцією та ГХ/МС 

детектуванням. Перед екстракцією гідроксильованих бензофенонів з біорідин 

застосовували ферментативний гідроліз. Для повноти вилучення МЕ проводили 

без та в присутності 10% метанолу при інтенсивному перемішуванні (1000 − 4000 

об./хв.) та  рН 2 або в нейтральному середовищі  [156]. СМЕМ  тривала від 60 до 

180 хв, МВ бензофенонів становили від 0,001 до 1,0 нг/мл при  Sr до 30% для 

різних методик.  Ступені вилучення   варіювали від 63% до 100%.   

СМЕМ на ПДМС покритті чотирьох сонцезахисних засобів, в тому числі БФ-

8 та БФ-3, була запропонована при аналізі природних і стічних вод зі швидкісною 

ВЕРХ і тандемним МС детектуванням [158].  Елюювання з покриття проводили 

сумішшю ацетонітрил − вода. Розроблений метод характеризується високою 

чутливістю, МВ для БФ-3 становила 2,5 для річкової та  5 − 10 нг/л. Вміст БФ-3 

становив 6 − 30 нг/л у річковій воді та 25 – 125 нг/л в стічній воді.  

Таким чином, твердофазна мікроекстракція  з використанням покриттів 

ПДМС, ПДМС/ДВБ та ПА дозволяє знизити межі кількісного визначення 

бензофенонів до 1 − 10 нг/л та отримати ступені вилучення до 100 %. Найкращі 

характеристики мають методики, що поєднують мікроекстракцію з 

дериватизацією. Це дає змогу виділяти і визначати хроматографічно мікро-, нано- і 

навіть пікокількості дифенілкетонів. Незважаючи на високу ефективність 

твердофазної мікроекстракції, одним з основних її недоліків є застосування 

відносно дорогих пристроїв для ТФМЕ, що обмежує її використання.  

Методи капілярної і дисперсійної мікроекстракції  є економічнішими і 

простішими, в поєднанні з хроматографічними методами, але не завжди досягаєься 

необхідна чутливість, висока ефективність, а у випадку БФ-1 можливість 

газохроматографічного визначення.  

З метою покращення хроматографічних властивостей, підвищення ступеня 

екстракційного вилучення, чутливості, ефективності і селективності 

газохроматографічного визначення цільових компонентів мікроекстракцію 
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поєднують з дериватизацією – перетворенням вихідних сполук в похідні, 

що є менш полярними і більш термостабільними. Одним з найбільш поширених 

ацилюючих реагентів для бензофенонів є оцтовий ангідрид [159,160]. Взаємодія 

дифенілкетонів з оцтовим ангідридом відбувається за схемою: 

 

 

 

 

 

Оцтовий ангідрид в якості дериватизуючого реагента був використаний при 

дериватизації бензофенонів в поєднанні з МЕ на ПДМС покритті магнітної 

мішалки ряду бензофенонів з природної води [160] та з капілярною МЕ в 

поліпропіленовому капілярі [161].  ГХ/МС детектування проводили після 

термодесорбції в першому випаду та прямого інжектування в хроматограф в 

другому. Поєднання дериватизації з твердофазною МЕ займає 120 хв., в той час як 

при капілярній МЕ рівновага встановлюється за 20 хв.  Чутливість твердофазної 

МЕ є  вищою, оскільки більшою є маса  сполук, що сорбуються. Так, МКВ 

бензофенонів для методу вилучення на покритті магнітної мішалки становить 2 – 

10 пкг/мл проти 0,1 – 0,2 нг/мл для методу КРМЕ.  Ступені вилучення (recovery) 

становлять 105 – 128 % для першого методу та 93 – 107 % для другого.  

При дисперсійній і твердофазній МЕ дифенілкетонів в якості 

дериватизуючих реагентів для силілювання гідроксильованих бензофенонів 

використовують N,O-біс-(триметилсиліл)-трифторацетамід (БСТФА) при аналізі 

морської води [162] і N-метил-N-(триметилсиліл)трифтороацетамід (МСТФА) при 

аналізі природних, стічних вод і грунту з наступним ГХ/МС визначенням [163 – 

165]. Дериватизацію проводили при 45 оС –  80 °C  впродовж 10  –  30 хв після  

випаровування екстрагенту[163, 164] або при прямому занурюванні волокна з 

сорбованими бензофенонами у розчин МСТФА  [165].  При цьому досягали 

низьких меж кількісного визначення, що становили від   10 до 500 нг/л, достатньо 

високих ступенів вилучення (recovery) 60 –115 % і коефіцієнтів концентрування 58 
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– 64 для всіх цільових аналітів. Схема дериватизації бензофенона-3 за 

допомогою N-метил-N-(триметилсиліл)трифтороацетаміду  наведена нижче: 

OOH

H3CO

OO

H3CO

Si(CH3)3

+
+ F3C CO N

Si(CH3)3

CH3
F3C CO N

H

CH3

  

Новий підхід для виготовлення ТФМЕ волокна на основі срібного дроту, 

модифікованого 3-(меркаптопропіл)триметоксисиланом за золь-гель методикою 

(С12-Ag волокно),  використано для  вилучення бензофенонів з річкової  води з 

наступною ВЕРХ-МС/МС [166]. Метод достатньо чутливий, має МВ 0,58 – 1,86 

нг/мл і лінійний діапазон 0,005 –0,200 мкг/мл.  Нові волокна С12-Ag є досить 

стабільними та придатними для тривалого терміну використання і можуть бути 

альтернативою традиційним волокнам з плавленого кварцу. 

Таким чином, для дериватизації бензофенонів найбільш часто 

використовують реакції силілювання і ацилювання. У порівнянні з ацилюванням 

реактиви для силілювання дорожчі, нестійкі у воді, що потребує додаткових стадій 

для створення безводного реакційного середовища і нагрівання.  Тому для 

проведення ефективного  концентрування з водного розчину перспективним є 

поєднання ДРМЕ бензофенонів  з ацилюванням. 

 

1.4. Парабени, фізико-хімічні властивості, метаболізм, токсичність, 

застосування 

Парабени – це естери п-гідроксибензойної кислоти (ГБК) з алкілним 

замісником естерної групи: метил- (МП), етил- (ЕП), пропіл- (ПП) і бутилпарабени 

(БП) [167]. В чистому вигляді парабени представляють собою кристалічні порошки 

білого кольору без запаху і смаку за винятком метилпарабену, який має 

характерний запах. Вони гігроскопічні, слабко розчинні у воді, найкраще 

розчинний метилпарабен. Парабени добре розчинні в полярних, менше – в 

неполярних розчинниках і мають високий коефіцієнт розподілу октанол/вода 

(logР)  (табл. 1.2).   
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Таблиця 1.2 

Структура і фізичні властивості парабенів [168, 169] 

Показник Метилпарабен Етилпарабен Пропілпарабен Бутилпарабен 

Хімічна формула C8H8O3 C9H10O3 C10H12O3 C11H14O3 

Структура 

O

O

OH

CH3

 

O

O

OH

C2H5

 

O

O

OH

C3H7

 

O

O

OH

C4H9

 
Молекулярна 
маса (г/моль) 152.05 166.06 180.08 194.09 

Температура 
плавлення (°C) 

131 116-118 96-98 68-69 

Температура 
кипіння (°C) 

270-280 297-298   

pKa 8,17 8,22 8,35 8,37 

logР 1,96 2,47 3,04 3,57 

Розчинність у 
воді (г/100 г, 

25°C ) 
0,25 0,17 0,05 0,02 

Розчинність в інших розчинниках (г/100 г, 25°C) 

Метанол 59 115 124 220 

Етанол 52 70 95 210 

Ацетон 64 84 105 240 

Тетрахлор-
метан 

0,1 0,9 0,8 1 

 

Парабени отримують етерифікацією пара-гідроксибензойної кислоти (ГБК) і 

відповідного спирту в присутності кислотного каталізатора (схема 1.1):  

  

OH

O OH

+ ROH

OH

O OR

+ H2O

    

Де R – CH3, C2H5, C3H7, C4H9 

 Схема 1.1. Реакція синтезу парабенів. 

 

Парабени стійкі на повітрі, стійкі до холоду та спеки, парової стерилізації. 

Парабени є слабкими кислотами з рКа біля 8 (табл.1.2).  Вони не гідролізують в 
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розчинах при рН 3,0 – 6,0 навіть при нагріванні. Парабени гідролізують в 

достатньо лужному і сильнокислому середовищі, в лужному середовищі гідроліз 

ускладнюється дисоціацією, також можливе відщеплення СО2 з утворенням 

фенолу (схема 1.2).  Із збільшенням довжини алкильного ланцюга підвищується 

стійкість парабенів до гідролізу.  

 

 

Схема 1.2. Реакція  дисоціації (а), гідролізу парабенів (б). 

Деякі парабени зустрічаються в природі в фруктових соках і винах [170], але 

в значно більшій кількості їх отримують штучно. Парабени проявляють сильну 

антимікробну дію, що привело до широкого використання цих сполук, їх натрієвих 

і калієвих солей в якості консервантів в хімічній, харчовій, фармацевтичній та 

косметичній промисловостях [171, 172]. Парабени можна виявити в шампунях, 

кремах, гелях, спреях, зубних пастах, фармацевтичних препаратах, продуктах 

харчування. Вони також використовуються в якості харчових добавок, можуть 

міститися в харчовій упаковці [173, 174].  

Вперше використовувати парабени в якості консервантів запропонував Т. 

Сабалічка ще в 1923 році [175]. У той час, як оптимальний діапазон рН для 

консерванта бензойної кислоти становив 2,5 − 4,0; парабени є ефективними в 

діапазоні рН 3,0 − 8,0. Із збільшенням довжини алкильного радикалу естерної 

групи збільшується антимікробна активність парабенів, але з другого боку 

зменшується розчинність у воді [176 − 178]. Тому, зазвичай, використовується 

комбінація двох або більше парабенів з метою збільшення антимікробної дії і 

зменшення загальної концентрації,  найчастіше використовують суміш метил- і 

пропілпарабенів у співвідношенні 2:1 або 3:1. Згідно з нормами ЄС, максимальний 
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вміст п-ГБК та її естерів в косметичних засобах не повинен перевищувати 

0,4 %, якщо присутній один парабен, або 0,8 % (в перерахунку на вільну кислоту), 

якщо присутні більше одного парабена, в фармацевтичних продуктах вміст 

парабенів рідко перевищує 0,1%. В ЄС застосування парабенів в харчових 

продуктах заборонено, в деяких інших країнах обмежено 0,1 % [168, 171, 176].  

Вміст метил- і пропілпарабенів в деяких харчових продуктах наведено в табл. 1.3. 

Таблиця 1.3 

Вміст метил- та пропілпарабенів у продуктах харчування 

Види продуктів Вміст, % 
Парабени 
(співвідношення) 

Торти, тістечка, глазурі, 
начинки і наповнювачі 0,03-0,06 метил і пропіл (3:1) 

Безалкогольні напої 0,03-0,05 метил і пропіл (2:1) 
Креми і пасти 0,1 суміш парабенів 
Джеми, желе і варення 0,07 метил і пропіл (2:1) 

Оливки, солоні огірки 0,1 суміш парабенів 
Сиропи 0,07 суміш парабенів 
 

При використанні косметичних засобів, фармацевтичних препаратів, 

харчових продуктів  парабени потрапляють в людський організм і навколишнє 

середовище [179]. Вміст парабенів, що можуть надходити в організм з 

косметичною і фармацевтичною продукцією становить до 25 мг/день [175]. 

Парабени швидко проникають крізь шкіру і всмоктуються в кров, далі 

гідролізують в печінці і у формі кон’югатів з сульфатом і глюкуроновою кислотою 

виводяться з сечею впродовж декількох годин [180 − 184].  Метаболітами 

парабенів, крім п-ГБК, є п-гідроксигіпурова кислота, п-гідроксибензойний 

глюкуронід, п-карбоксифенілсульфат [175, 185 − 189].  

Впродовж багатьох десятиліть парабени вважалися безпечними речовинами і 

не викликали ніяких сумнівів у фахівців при використанні їх в якості консервантів 

у різних продуктах. Негативний ефект від їх застосування обмежувався 

алергічними реакціями у найбільш чутливих людей, а саме виникненням 

почервоніння шкіри, зуду, кропив’янки. В останні роки з'явилася інформація про 
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ендокринну токсичність парабенів. Встановлено, що дані сполуки мають 

низьку естрогенну активність  і можуть ініціювати гормональні зміни в організмах, 

викликати ріст пухлин і негативно впливати на репродуктивну систему [190]. 

Відомо, що найбільш токсичними є парабени з більш довгим ланцюгом алкильного 

замісника, а саме пропіл-, бутил- і бензилпарабени. Тому контроль за вмістом 

парабенів в різноманітній продукції проводиться в більшості країн світу, на 

сьогодні продовжують модернізувати існуючі і розроблюють нові методи 

пробопідготовки і визначення парабенів в різних зразках. 

 

1.5. Основні методи концентрування та визначення парабенів  

При аналізі косметичних, фармацевтичних, харчових продуктів і біологічних 

зразків використовують різні методи пробопідготовки та визначення парабенів. 

Традиційним методом вилучення хімічних сполук, в тому числі і парабенів, з 

рідких і твердих зразків є рідинна екстракція (РЕ). Відомі методи виділення 

парабенів з косметичних виробів і харчових продуктів метанолом без і з 

використанням ультразвуку [191 − 194], сумішшю вода − ацетонітрил [195], 

ацетоном [196], ацетонітрилом [197, 198], етанолом [199], з біологічних тканин 

проводять екстракцію сумішшю ацетон : гексан (1:1)  [200].  В останні роки для 

вилучення парабенів зі складних матриць почали широко використовувати 

твердофазну екстракцію, рідинну і твердофазну мікроекстаркцію.  

 Для твердофазої екстракції (ТФЕ) відомі  комерційні картриджі, що містять 

сорбенти неорганічної і органічної природи або адсорбційні фільтри. Розчин або 

газову суміш, що містить цільовий компонент, пропускають крізь сорбент. При 

цьому речовина адсорбується (абсорбується) на твердій фазі. Після сорбції 

компонент елюють і визначають хроматографічно. 

У роботі [201] для сорбції аніонних форм парабенів був запропонований 

аніонообмінний магнітний сорбент – поліанілін, покритий наночастинками Fe3O4.  

Сорбцію проводили всього  2 хв при pH 8,0. Десорбцію проводили ацетонітрилом, 

що містив 3% оцтової килоти, визначення − методом ВЕРХ/УФ. Ступінь 
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вилучення (recovery) знаходився в межах 84,8 – 108,6 %, RSD не 

перевищувало 2,2 %. Недоліком методу є заважаючий вплив неорганічних аніонів 

Сl-, F-, SO4
2-.  

В іншій роботі застосовували ТФЕ на багатошарових вуглецевих 

нанотрубках для вилучення ряду парабенів з косметичних виробів з подальшим 

ВЕРХ визначенням та використанням нового детектору заряджених аерозолів 

[202]. Чутливість розробленого методу не є високою, межі виявлення за 3s-

критерієм становили 0,5 - 2,1 мкг/мл для всіх компонентів.  

Вилучення парабенів з напоїв, харчових продуктів, природної води 

проводили на титанових мікротрубках, покритих полідиметилсилоксаном [202],  на 

наночасточках Fe2O3 – SiO2 з привитими октадецильнми групами [203]. 

Детектування проводили методом ГХ/ПІД або ГХ/МС після термодесорбції або 

елюювання етилацетатом. Мас-детектор мав переваги в чутливості визначення: 

межі виявлення становили 0,2 - 0,5  нг/мл проти 20 нг/мл для етил- і 

пропілпарабенів і 100 нг/мл для метилпарабену при ГХ/ПІД детектуванні. 

Суттєвим недоліком сорбції на наночасточках з покриттям С18 була невисока 

ємкість запропонованого сорбенту, сорбція сполук проходила лише в 

поверхневому шарі і сорбент швидко “насичувавася” цільовими компонентами. 

Для виділення парабенів з сечі і природної води застосовували сорбенти 

LiChrosphere RP-18 і  Oasis HLB, що містить сополімер полідивинілбензолу та N-

винілпіролідону в поєднанні з ВЕРХ/тандемною мас-спектрометрією ізотопного 

розведення [204] або просто тандемною мас-спектрометрією [205]. Методика 

сорбції на Oasis HLB з наступним ВЕРХ-МС/МС визначенням парабенів дозволило 

досягти меж кількісного визначення парабенів в природній воді 1 – 2 пкг/мл при Sr 

до 13,5 %. Недоліком методів є дороговизна приладів, значна тривалість 

пробопідготовки і синтезу некомерційного покриття. 

Були синтезовані молекулярно імпринтні полімери для ТФЕ парабенів [206, 

207]. В роботі [206] показано, що при застосуванні сорбенту, що містив 

бутилпарабен в якості темплату твердофазне вилучення проходило більш повно і 

при подальшому ВЕРХ визначенні досягалася чутливість на рівні 1 нг/л. При 
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використанні полімеру без темплату такої чутливості не досягалося. 

Автори роботи [207] проводили вилучення ряду парабенів з ґрунтів з 

використанням метакрилатного полімеру, що містив темплат бензилпарабену з 

подальшим ВЕРХ/УФ детектуванням. Межі кількісного визначення сполук − 0,16 

– 0,33 нг/г.  

Таким чином, при високому вмісті парабенів  в зразку (концентрації 0,05 – 

5,0 %) виристовують традиційну рідинну екстракцію органічними полярними (з 

твердих зразків) та неполярними (з рідких зразків) розчинниками. При 

твердофазній екстракції для сорбції етерів п-гідроксибензойної кислоти 

використовують силікагелі і гібридні наночасточки Fe2O3 – SiO2 з привитими 

октадецильнми групами, вуглецеві нанотрубки, сополімер ДВБ та N-

винілпіролідону, молекулярно імпринтні полімери, аніонообмінні сорбенти.  ТФЕ 

методи вилучення дозволяють вилучати парабени при концентрації від 100 мкг/мл 

до 0,1 мкг/мл, а при використанні тандемного мас-спектрометричного детектора − 

до 1 нг/мл. Найчастіше при ТФЕ застосовують сорбент С18, що добре вилучає 

більшість неполярних та слабкополярних органічних речовин, тому ємкість такого 

сорбенту обмежена і парабени можуть вилучатися неповністю. Недоліком ТФЕ 

можна вважати використання для активації сорбенту і елюювання мінімум 50 − 

100 мл органічного розчинника, що є значно більшим порівняно з кількістю 

органічних розчинників в мікроекстракції. 

В останні роки для вилучення та концентрування естерів п-

гідроксибензойної кислоти все більше застосовують методи рідинної і 

твердофазної мікроекстракції. Краплинна мікроекстракція (КРМЕ) запропонована 

для вилучення ряду парабенів з природної води і косметичних виробів [208]. 

Сполуки детектували у формі силільних похідних, які утворювали прямо в 

інжекційному порту за допомогою N,O-біс(триметилсиліл)ацетаміду. В якості 

екстрагенту застосовували гексилацетат. Коефіціенти концентрування компонентів 

становили 23 − 150, лінійний інтервал складає 0,1 − 10,0 мкг/л.  

Метод КРМЕ використовували для виділення парабенів з водопровідної води 

і сечі [209],  косметичних засобів [210], природних вод [211] з наступним ГХ/ПІД 
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або ВЕРХ/УФ визначенням. Екстракцію проводили толуолом або ди-н-

гексиловим етером. Для покращення вилучення додавали хлорид натрію. 

Чутливість методу становила 0,20; 0,03 і 0,01 мкг/мл для метил-, етил- і 

пропілпарабенів [209]. В методі [210] чутливість визначення залишилася 

невисокою навіть після концентрування, в методі [211] були отримані низькі 

ступені вилучення (recovery) 16 – 68 %.  

 Основним недоліком краплинної МЕ є нестабільність краплини внаслідок 

можливості її відриву від голки мікрошприца, що приводить до низької 

відтворюваності результатів. Порівняно з краплинною капілярна мікроекстракція є 

більш стабільною та відтворюваною.  Важливо, що розділення фаз за допомогою 

мембрани дає можливість аналізувати зразки зі складною матрицею, наприклад, 

біорідини. На жаль, при капілярній МЕ не завжди досягаються високі ступені 

вилучення і коефіцієнти концентрування. Також недоліком капілярної МЕ є 

одноразове використання капіляру і часткове випаровування розчиннику з 

капіляру, що обмежує використання методу. 

Для зменшення полярності, підвищення ступенів вилучення, чутливості 

хроматографічного визначення парабенів мікроекстракцію поєднують з 

дериватизацією. Для вилучення парабенів з природних вод і косметичних засобів 

автори робіт [209, 212] застосували капілярну МЕ з подальшою дериватизацією 

оцтовим ангідридом і ГХ/МС або ГХ/ПІД визначенням. Вилучення цільових 

компонентів відбувалося за рахунок дифузії з водної фази в органічну крізь 

мембрану. Вилучення проводили впродовж 90 хв. в першому випадку і 30 хв. в 

другому. Чутливість методики з ГХ/МС вища і становить 1– 5 пкг/мл, коефіцієнти 

концентрування дорівнювали 46 – 110 при Sr до 8,3 %. Межі виявлення парабенів 

при ГХ/ПІД детектуванні становили 5 − 18 нг/мл. Недоліками капілярної 

мікроекстракції є часткове випаровування органічного розчинника з капіляру, що 

може впливати на відтворюваність результатів, а також використання 

високотоксичного хлорбензолу в якості екстрагенту. 

Для виділення і концентрування парабенів також застосовують дисперсійну 

мікроекстракцію (ДРМЕ).  Наприклад, дисперсійна МЕ використана для вилучення 
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парабенів з мінеральної, питної води, напою «Зелений чай» [213], 

водопровідної і басейної води [214].  В якості диспергуючої використовували 

суміш ацетон – хлорбензол. Визначення цільових компонентів проводили ГХ 

методом з ПІД і МС детектуванням. Межі виявлення становили 0,5 − 3,0 нг/мл для 

МС [213] та 8 – 210 нг/мл для ПІД-детектора відповідно [214]. Коефіціенти 

концентрування становили від 20 до 240. Недоліками розроблених методик є 

низький коефіціент концентрування і низька чутливість ГХ/ПІД визначення 

метилпарабену, а також застосування високотоксичного хлорбензолу. 

Запропоновано ДРМЕ парабенів з наступним ГХ/ПІД і ВЕРХ/УФ 

детектуванням для аналізу фармацевтичних препаратів, продуктів харчування і 

водопровідної води [215, 216]. Як екстракційні розчинники застосовували н-

октанол і н-деканол, пробу відбирали з плівки екстракту на поверхні водного 

розчину за допомогою капіляру або спеціальної піпетки, як диспергатори 

застосовували ацетон і ацетонітрил. Коефіціенти концентрування при 

мікроекстракції становили 25 – 90 при застосуванні н-деканолу та 100 – 276 для н-

октанолу [216]. Ступені вилучення метил- і етилпарабенів були низькими і   

становили 25 – 50 %. Метод ДРМЕ в поєднанні з ГХ/ПІД характеризується 

більшою чутливістю: межі кількісного визначення становили 0,02 – 0,05 нг/мл 

[216] проти 0,07 – 0,15 нг/мл при ВЕРХ/УФ детектуванні [215].    

Для покращення хроматографічних властивостей цільових компонентів  

ДРМЕ поєднують з дериватизацією. У дослідженнях [217 − 219] дисперсійну МЕ 

парабенів проводили після дериватизації оцтовим ангідридом і ізо-

бутилхлорформіатом безпосередньо у водному розчині. В методі [219] в якості 

каталізатора реакції дериватизації використовували піколін, що одночасно був і 

екстрагентом. Детектування проводили методом ГХ/ПІД. Межі виявлення за 3s-

критерієм становили 2,5 − 22,0 нг/мл при дериватизації оцтовим ангідридом [217] 

проти 30 – 100 нг/мл при дериватизації ізобутилхлорформіатом [218]   при Sr до 

11%.  Краща чутливість та більш широкий діапазон лінійності були отримані при 

дериватизації ізобутилхлорформіатом в присутності піколіну 2 – 5000 нг/мл, 
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коефіцієнти концентрування  при цьому становили від 70 для метил- до 

210 для пропілпарабену [219].  

Нові модифікації дисперсійної мікроекстракції були успішно застосовані для 

концентрування мікрокількостей парабенів. Іонна рідина 1-октил-3-

метилімідазолій гексафторфосфат була використана в якості екстрагента, а 

ацетонітрил як диспергатор при вилученні парабенів з харчових продуктів [220]. В 

роботі [221] запропоновано використовувати систему деканова кислота (ДК) – 

четвертинна амонійна сіль (тетрабутиламоній хлорид, ТБА) для вилучення 

парабенів з води. В роботі [220]  екстракт утворювався на дні віали, після чого 

пробу розводили метанолом і аналізували. В прикладі [221]  в водному розчині 

утворювалися колоїдні мікрокраплини екстракту, що містили асоціат аніон ДК – 

катіон ТБА. Після центрифугування, охолодження до 0оС екстракт відділяли, 

розплавляли при кімнатній температурі і аналізували. Детектування проводили 

ВЕРХ/УФ методом. Чутливість визначення парабенів становила біля 1,0 нг/мл при 

Sr до 12% в обох методах. Ступені вилучення при цьому дорівнювали 60 – 80%, 

коефіцієнти концентрування – від 80 до 170. В обох методах аналіз ускладнювався 

високим матричним ефектом, тому проби потрібно було розводити чистим 

розчинником, що зменшувало чутливість визначення і коефіцієнти 

концентрування.  

В роботі [222] автори запропонували емульсійну МЕ з наступним ВЕРХ/УФ 

визначенням парабенів. Розроблений метод полягав в утворенні емільсії при 

додаванні н-октанолу до водного розчину парабенів при обробці ультразвуком 

впродовж 2 хв. Розділення фаз досягали емульсійною фільтрацією. Були отримані 

високі коефіцієнти концентрування (до 600) і низькі межі виявлення (0,05 – 0,2 

нг/мл) парабенів при аналізі природних вод і косметичних зразків.  

Таким чином, дисперсійна МЕ в різних модифікаціях: із застосуванням 

розчинників важче або легше за воду, із використанням УЗ,  бульбашок повітря 

для більш повного вилучення цільових компонентів знайшла широке застосування 

для концентрування мікрокількостей парабенів, що обумовлено простотою та 

дешевизною метода. Найефективнішими виявилися системи із застосуванням 
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сумішей н-октанол − ацетон та хлорбензол − ацетон для вилучення 

парабенів з водної фази, в останній ДМЕ була поєднана з дериватизацією оцтовим 

ангідридом. Однак в обох системах межі кількісного визначення при ГХ 

детектуванні (40 − 50 нг/мл), ступені вилучення (~25%) і коефіцієнти 

концентрування (70 − 100) метилпарабену були в декілька разів гірші порівняно з 

іншими парабенами. Крім того, в системі  н-октанол – ацетон – водний розчин 

речовини складно відібрати аліквотну частину екстракту з плівки на поверхні 

розчину, а система хлорбензол – ацетон – водний розчин продуктів ацилювання є 

непридатною для розчинів з високим сольовим вмістом ( ≥ 0,1 г/мл).  

Для попереднього концентрування парабенів широко застосовують методи 

твердофазної мікроекстракції. Була розроблена методика МЕ концентрування на 

полідиметилсилоксановому (ПДМС)  покритті стрижня магнітної мішалки 

(СМЕМ) для вилучення парабенів з  екстрактів косметичних зразків з подальшим 

ВЕРХ/УФ детектуванням [223]. Екстракцію проводили в присутності фосфатного 

буферного розчину (100  мл) впродовж 40 хв при 300оС.  Цільові компоненти 

елюювали з покриття сумішшю метанол − вода (7 : 3). Межі кількісного 

визначення становили від 200 нг/мг для метил- до 30 нг/мг для бутилпарабенів. 

Розроблена методика має низькі ступені вилучення (recovery): 17, 28 та 44 % для 

метил-, етил- і пропілпарабенів.  

Мікроекстракція на ПДМС покритті магнітної мішалки була використана для 

виділення парабенів з харчових продуктів [224].  Визначення проводили за 

допомогою метода ГХ/МС після термодесорбції в інженкційному порту 

хроматографа. Рівновага встановлюється через 4 год, екстракцію проводили при 

кімнатній температурі впродовж 2 год при pH 1,5.  Лінійний інтервал визначення 

становив 0,1 – 100 мкг/мл при Sr < 6%, ступінь вилучення 95 – 105%.  Недоліком 

методу є довготривалість проведення МЕ концентрування. 

Для покращення хроматографічних властивостей парабенів застосовують 

дериватизацію. Так, було запропоновано проводити вилучення ряду парабенів з 

водних матриць на ПДМС покритті стрижня магнітної мішалки після дериватизації 

оцтовим ангідридом  [225], після чого проводили термодесорбцію і ГХ/МС 
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детектування. Розроблена методика характеризується високою чутливістю 

(МКВ: 0,1 – 1,0 нг/л), але недоліком методики є довготривалість встановлення МЕ 

рівноваги − 4 год.   

В наступних роботах [226, 227]  також застосовували ацилювання оцтовим 

ангідридом і вилучення парабенів на ПДМС покритті магнітної мішалки з 

природної води і водних екстрактів пилу. Визначення проводили ГХ/МС методом. 

Отримані результати вказують на високу чутливість розробленої методики (0,54 – 

4,12 нг/л), але ступені вилучення метилпарабену в обох методах не перевищують 

50 %.  

Іншими авторами СМЕМ вилучення парабенів на ПДМС покритті було 

застосовано при пробопідготовці ґрунтів  з подальшим ГХ/МС детектуванням 

сполук [228]. Вилучення парабенів проводили одночасно з дериватизацією 

оцтовим ангідридом впродовж 60 хв при кімнатній температурі та інтенсивному 

перемішуванні. При цьому ступені вилучення сполук складали всього 13 %.  

У роботах [229, 230] порівнювали ТФМЕ покриття: поліакрилатне (ПА),  

ПДМС, ПДМС/дивінілбензольне (ПДМС/ДВБ),  ДВБ/карбоксен/ПДМС, 

карбоксен/ПДМС, карбовакс/ДВБ для виділення парабенів з фармацевтичних 

препаратів.  Після термодесорбції парабени визначали методом ВЕРХ зі 

спектрометрією іонної рухомості [229] та ГХ/МС [230].  Дослідження показали, що 

найповніше екстракція проходить на  ДВБ/карбоксен/ПДМС [229] і ПА покритті 

[230].  Оптимальними умовами є час мікроекстракції 15 хв при кімнатній 

температурі в присутності 20%  NaCl на ДВБ/карбоксен/ПДМС покритті та 40 хв 

при 40оС  в присутності 12 %  NaCl на ПА. За чутливістю, діапазоном лінійності, 

відтворюваності результатів переважає метод МЕ концентрування на ПА покритті 

при ГХ/МС детектуванні, інтервал визначення  становить 0,5 − 2000 нг/г при Sr до 

15 %. 

У роботі [231] для концентрування бутил- і бензилпарабенів було 

синтезовано нове ТФМЕ покриття – іонна рідина полі(1-(4-вініл-бензил)-3-

гексадецилімідазолій  біс(трифторметил)сульфонілімід, яке порівнювали з ПА і 

ПДМС покриттями на комерційних волокнах. За результатами авторів, нове 
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покриття за повнотою екстракції та межею виявлення при ГХ/ПІД 

детектуванні було кращим за комерційні, межі виявлення парабенів становили 1,5 - 

3,5 нг/мл. Недоліком запропонованого покриття була мала ємкість покриття,  а 

також складність виготовлення ТФМЕ пристрою.  

 У дослідженні [232] було синтезовано нове полі(етиленгліколь)-діакрилатне  

покриття для виділення парабенів з косметичних засобів з подальшим ВЕРХ 

визначенням з діодноматричним детектуванням.  ТФМЕ проводили 20 хв. при 65оС 

в присутності 20 г/л NaCl, десорбцію – метанолом впродовж 3 хв.  Запропонована 

методика характеризується складністю синтезу покриття і низькою чутливістю, 

межі кількісного визначення (МКВ) становили 0,4 – 0,5 мкг/мл. 

У статті [233] для ТФМЕ парабенів було синтезовано молекулярно 

імпринтне поліметакрилатне покриття, яке було порівняно з ПА, ПДМС, 

карбовакс/ДВБ покриттями. В якості темплату використовували етилпарабен. 

Визначення проводили ГХ/ПІД методом. ТФМЕ вилучення  проводили 25 хв при 

40оС в присутності  20%  NaCl. Нове покриття відрізняється більшою 

селективністю і кращою ємкістю до етилпарабену порівняно з метил- та 

пропілпарабенами. Лінійний діапазон визначення етилпарабену становив 0,01 – 10 

мкг/мл при Sr до 3,9 %.  

Автори роботи [234] синтезували поліанілін - пірольне покриття для ТФМЕ 

парабенів з наступним  ГХ/ПІД визначенням в косметичних зразках. Розроблений 

метод є більш чутливим для етил- і пропілпарабенів (межі виявлення 0,015 мг/мл) 

порівняно з метилпарабеном (межа виявлення –  0,30 мг/мл).  

Авторами [235] була запропонова методика ТФМЕ вилучення парабенів з 

природної води, що базується на застосуванні магнітних наночасточок Fe3O4, 

функціоналізованих амінопропільними групами.  Після сорбції часточки збирали 

за допомогою сильного магніту, елюювали ацетонітрилом, проводили 

дериватизацію оцтовим ангідридом і визначали ГХ методом з фотоіонізаційним 

детектором. Автори досягли високих коефіцієнтів концентрування і меж 

виявлення, що становили 217 – 1253 та 50 – 300 нг/л відповідно, але недоліком 

розробленої методики є низькі ступені вилучення парабенів (10 – 62 %).  
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Авторами [236] запропоновано вилучення парабенів з річкових вод 

методом волоконної ТФМЕ і наступним силілуванням за допомогою N-метил-N-

(трет-бутилдиметилсиліл)трифлуорацетаміду (МБТФА).  Було вивчено  п`ять видів 

покриттів:  ПА, ПДМС, ПДМС/ДВБ, карбоксен/ПДМС, карбовакс/ПДМС. 

Найефективнішим виявилося поліакрилатне покриття. Сполуки вилучали твердо- 

фазною мікроекстракцією 40 хв  при кімнатній температурі в присутності 150 

мг/мл NaCl. Дериватизацію проводили реагентом МБТФА у паровій фазі в 

автосамплері впродовж 10 хв.  Продукти дериватизації детектували методом 

ГХ/МС/МС. Лінійний діапазон визначення похідних парабенів знаходився в межах 

0,02 – 1 нг/мл.  Метод є чутливим і достатньо відтворюваним, але тривалість 

аналізу складає не менше 1 год. 

Як і в попередній роботі,  автори [237] для вилучення парабенів з природних 

вод застосували ТФМЕ цільових компонентів в паровій фазі в поєднанні з 

дериватизацією оцтовим ангідридом і наступним ГХ/МС визначенням. 

Порівнювали п`ять комерційних покриттів, найбільш ефективним виявилося 

ДВБ/карбоксен/ПДМС покриття. ТФМЕ  і дериватизацію проводили одночасно 

при 100оС впродовж 15 хв у насиченому розчині NaCl.  Автори досягли високої 

чутливості визначення парабенів (10 – 5000 пкг/мл).  

Отже, при твердофазній МЕ парабенів найбільш часто застосовують 

волоконну твердофазну мікроекстракцію на різні покриття і мікроекстракцію на 

покритті на стрижні магнітної мішалки з наступною термодесорбцією і ГХ 

детектуванням. Кращими покриттями для сорбції естерів п-гідроксибензойної 

кислоти і їх дериватів є ПДМС, ПА та ПДМС/карбоксен/ДВБ. Дані покриття 

дозволяють вилучати парабени в інтервалі від 0,1 до 200 нг/мг сорбенту, ступені 

вилучення становлять до 100%. Нові покриття, що містять наночасточки, 

функціалізовані різними групами, молекулярно імпринтні полімери, іонні рідини 

уступають поки що за своїми екстракційними характеристиками комерційним, 

мають менші ємкості, гіршу чутливість при визначенні, але можуть мати переваги 

в селективності або у експресності при сорбції. Основними недоліками 

застосування ТФМЕ концентрування парабенів є висока собівартість ТФМЕ 
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пристроїв і значна тривалість встановлення МЕ рівноваги (до 4 год). Більш 

привабливими, простими, дешевими, експресними методами є методи рідинної 

мікроекстракції. Оскільки, при поєднанні методів рідинної мікроекстракції з газо-

хроматографічним  визначенням детектуються несиметричні пік, перспективним є 

поєднання рідинної мікроекстракції з дериватизацією. Матриця еко- та біозразків 

водна, тому реацкії ацилювання є більш прийнятними для проведення 

дериватизації у водному середовищі.   Для досягнення такої мети добре підходять 

ангідриди коротко ланцюгових насичених карбонових кислот, а саме оцтовий та 

пропіоновий.  

Оскільки, метод дисперсійної мікроекстракції  з ацилюванням оцтовим 

ангідридом для найбільш вживаного парабену - метилпарабену характеризується 

низьким коефіцієнтом концентрування і чутливістю газохроматографічного 

визначення, в методиці використовують високотоксичний хлорбензол, дисперсійна 

мікроекстракція з ацилюванням пропіоновим ангідридом має покращити  

чутливість газохроматографічного визначення, симетрію піків речовини, а 

поєднання дериватизації з рідинною мікроекстаркцією збільшить повноту 

вилучення і коефіцієнти концентрування. 

 

 

 

 



  Висновки до розділу 1 

Для визначення бензофенонів і парабенів в різних зразках використовують 

газову хроматографію з ПІД і мас-детекторами, високоефективну рідинну 

хроматографію з флуоресцентним, ультрафіолетовим і мас-детектуванням з 

попереднім відділенням від матриці і концентруванням.   

При пробопідготовці різних зразків, що містять бензофенони та парабени, 

класичну рідинну та твердофазну екстракцію все частіше витісняють методи 

мікроекстракції: рідинна і твердофазна. На відміну від твердофазної рідинна 

мікроекстракція не потребує дорогих сорбентів, пристроїв для сорбції, часто є 

експреснішою,  оскільки не потребує конденсації сорбентів та ТФМЕ 

пристроїв. Найбільш привабливими є рідинна капілярна і дисперсійна 

мікроекстракції, які є простими, дешевими, мають високі ступені вилучення і 

коефіцієнти концентрування, легко поєднуються з хроматографічними 

методами детектування. В той же час в літературі відсутнє  ґрунтовне 

порівняння капілярного і дисперсійного мікроекстракційного концентрування 

бензофенонів та парабенів з водних розчинів  з метою вибору найбільш 

ефективного методу пробопідготовки. 

Аналіз літературних даних вказує на перспективність використання 

дериватизації бензофенонів і парабенів ацилюючими реагентами і важливість 

поєднання дериватизації з мікроекстракцією у водному розчині. При цьому 

утворюються похідні, що є менш полярними, більш термостійкими та леткими, 

що приводить до більш вузьких і симетричних хроматографічних піків, 

підвищення  повноти вилучення і чутливості ГХ детектування, а перетворення 

речовин в ацильовані похідні  у водному розчині значно спрощує 

дериватизацію при аналізі зразків, які мають водну основу. 

В літературі відсутнє поєднання дисперсійної мікроекстракції 

бензофенонів з дериватизацією ангідридами аліфатичних карбонових кислот у 

водному розчині, а відомі методи перетворення у  силільні похідні потребують 

створення безводного середовища, що ускладнює пробопідготовку. 

Літературний метод дисперсійної мікроекстракції  продуктів ацилювання 
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парабенів оцтовим ангідридом характеризується недостатніми 

ступенями вилучення і чутливістю газохроматографічного визначення. Можна 

передбачити, що використання в якості дериватизуючого агенту пропіонового 

ангідриду за рахунок збільшення алкильного замісника підвищить повноту 

вилучення і чутливість ГХ визначення з полуменево-іонізаційним 

детектуванням (ПІД) парабенів. 

Аналіз літературних даних вказує на токсичну дію парабенів та 

бензофенонів на здоров'я людей і необхідність котролю їх вмісту в продуктах 

споживання, біозразках і об’єктах довкілля. На відміну від ЄС,  США та Японії, 

де встановлені стандартні норми вмісту парабенів та бензофенонів в 

косметичних засобах, продуктах харчування і фармацевтичних препаратах, в 

Україні на теперішній час регламентується лише вміст парабенів в 

фармацевтичній продукції, але не контролюється вміст парабенів в іншій 

продукції, а бензофенони взагалі не визначають в будь-яких зразках. 

Тому метою даної роботи було розробити прості, експресні, дешеві, 

надійні методи рідинного мікроекстракційного концентрування ряду 

бензофенонів, парабенів, продуктів їх ацилювання з водних матриць з 

подальшим газохроматографічним визначенням. 
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РОЗДІЛ 2 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА  

 

2.1. Використані реагенти та апаратура, об’єкти дослідження 

В роботі використовували метилпарабен, етилпарабен, пропілпарабен та 

бутилпарабен виробництва «Реахим», кваліфікації «хч».  

Бензофенон (БФ), дифенілметанол (БФ-ОН), 2-гідроксибензофенон (БФ-

2ОН), 2-гідрокси-4-метоксибензофенон (бензофенон-3, БФ-3), 2,4-

дигідроксибензофенон (бензофенон-1, БФ-1) застосовували виробництва  

Sigma–Aldrich чистоти 99 %.  

  Продукти ацетилювання 2-гідроксибензофенону, 2,4-

дигідроксибензофенону, 2-гідрокси-4-метоксибензофенону були синтезовані за 

методикою: 0,1 моль сполуки розчиняли в 0,4 мл абсолютного піридину і 

додавали 0,8 мл оцтового ангідриду. Реакційну суміш залишали на 48 год при 

кімнатній температурі. Потім виливали суміш у воду з льодом. Випавший осад 

відфільтровували і промивали водою. Отримані сполуки сушили на повітрі до 

всановлення постійної ваги.  Вихід для БФ-1 становив 89%, для БФ-2ОН  – 96% 

, для БФ-3 − 90%. Були синтезовані хроматографічно і спектрально чисті 

ацетоксипохідні відповідних бензофенонів, що підтверджено тонкошаровою 

хроматографією та даними ЯМР 1H спектроскопії. ЯМР спектри 

ацетилпохідних  2-ацетоксибензофенону, 2,4-діацетоксибензофенону, 2-

ацетокси-4-метоксибензофенону наведені в додатку А. Температури плавлення 

синтезованих сполук  відповідають описаним в літературі (ст. 26).   

Проби природної води відібрані в р. Дніпро та р. Либідь в районі м. 

Києва,  озері м. Козятина та м. Києва (вул. Ломоносова),  і Чорному морі в 

районі м. Берегового (Україна) та м. Созополь (Болгарія). Стічна вода відібрана 

з водоочисних  споруд  м. Ковель, водопровідна вода відібрана в м. Київ, 

мінеральна вода “BONAQUA” куплена в найближчому супермаркеті м. Києва. 
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Водні проби природної  та стічної води одразу після 

пробовідбору були відфільтровані через мембранний фільтр з розміром пор 

0,45 мкм і зберігались  при 4 °С в холодильнику.  

Проби сечі  волонтерів були відразу відфільтровані через мембранний 

фільтр з розміром пор 0,45 мкм та проаналізовані в той самий день. 

Також були використані туалетні води  «Spotlight» та «Purblanka» 

виробництва «Avon», Польща; сонцезахисні креми:  «SUN+»  виробництва 

«Avon», Польща; «SUN»  виробництва НВО «Ельфа», Україна;  «Сarotene»  

виробництва Болгарії; лосьон «Nivea» виробництва Німеччини; засоби для 

демакіяжу: «Rival» виробництва Німеччини; «Чиста лінія» виробництва 

«Калина», Росія; очні краплі «Тауфон» виробництва "Дарниця", Україна; сироп 

від кашлю «Стоптусин фіто» виробництва Чехії, седативний сироп «Алора» 

виробництва Туреччини. 

Використовували наступні органічні розчинники: гексан, толуол, 

етилацетат, ацетон, ацетонітрил, етанол, метанол, хлороформ, дихлорметан, 

тетрахлорметан, піридин, трихлоретан  кваліфікації „х.ч.”. Інші реактиви, які 

використовувались в роботі, також мали кваліфікацію „х.ч.” – калій карбонат, 

натрій хлорид, кальцій сульфат, оцтовий ангідрид, пропіоновий ангідрид.  

Необхідне значення рН в водному розчині створювали за допомогою 

0,1 М та 0,01 М розчинів HCl, KOH та ацетатними буферними розчинами з рН 

3,0; 4,0; 5,0 та 6,0. Кислотність розчинів контролювали за допомогою рН-метра 

«рН–150 МИ» зі скляним рН-електродом.  

Вміст води в екстракті після дисперсійної мікроекстракції визначали  по 

Фішеру за допомогою титратора 701 К Titrino Metrohm виробництва Швейцарії 

з використанням реактива Фішера. 

2.2. Приготування розчинів  

Стандартні розчини парабенів із концентрацією 1,0 г/л готували 

розчиненням 10,0 мг наважки кожного парабену у 10 мл метанолу. Розчини 

зберігали у холодильнику.  
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Стандартний розчин суміші парабенів (МП, ЕП, ПП) із 

концентрацією кожного парабену 100 мг/л готували додаванням по 1,0 мл 

вихідного розчину кожного парабену з концентрацією 1,0 г/л та розведенням до 

10 мл дистильованою водою. Інші розчини суміші парабенів із концентраціями 

від 0,5 мг/л до 10,0 мг/л готували розбавленням вихідного розчину суміші 

парабенів. 

Стандартний розчин сумішів бензофенонів (суміш бензофенону, 

бензгідролю, 2-гідроксибензофенону, бензофенону-3 та суміш 2-

гідроксибензофенону, бензофенону-1, бензофенону-3)  з концентрацією  1,0 

мг/мл кожного бензофенону готували розчиненням наважок бензофенонів 

масою 0,01 г в 10 мл метанолу. Розчин  бензофенонів з концентрацією 100 мг/л 

готували розчиненням вихідного розчину метанолом. Розчини з меншою 

концентрацією готували розведенням розчину 100 мг/л дистильованою водою.  

 Розчин NaСl концентрації 25 % готували розчиненням відповідної 

наважки солі у дистильованій воді.  

Ацетатний буферний розчин з pH 6.0 готували наступним чином: до  

947,8 мл 0,1 М розчину натрій ацетату додавали 52,2 мл 0,1 М розчину оцтової 

кислоти і перемішували. 

2.3. Проведення капілярної та дисперсійної мікроекстракції 

бензофенонів та парабенів 

Підготовка капілярів для капілярної мікроекстракції. Мембранні 

поліпропіленові капіляри фірми „Membrana GmbH” (Вупперталь, Німеччина) 

мали такі характеристики: внутрішній діаметр – 1,175 мм; товщина стінок – 

0,3 мм; розмір пор – 0,2 мкм. 

Для підготовки мембранного капіляру його розрізали на шматочки 

довжиною 32 мм та очищали в ацетоні при обробці ультразвуком впродовж 

20 хв. Після чого капіляри висушували на повітрі та зберігали впродовж доби в 

темному сухому місці. Безпосередньо перед мікроекстракцією капіляр 

імпрегнували розчинником, для чого його занурювали на декілька секунд в 
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органічний розчинник. Після чого капіляр запаювали з одного кінця, 

швидко заповнювали розчинником  за допомогою мікродозатора, закріплювали 

капіляр у віалі з водним розчином парабенів та проводили мікроекстракцію. 

Капілярна мікроекстракція парабенів. У віали ємністю 10 мл додавали 

водний розчин суміші парабенів певної концентрації (1,0 − 10,0 мг/мл), 

ацетатний буферний розчин з pH 6,0 та доводили до 10 мл дистильованою 

водою. В попередньо підготовлений мембранний капіляр вводили 40 мкл 

органічного розчинника та закріплювали капіляр у віалі, що містила водний 

розчин парабенів. У віалу опускали магніт для перемішування розчину. 

Капілярну мікроекстракцію проводили впродовж 15 хв. Після екстракції 

екстракт парабенів швидко відбирали з капіляру мікрошприцем і інжектували 

1,0 мкл у газовий хроматограф.  

Дисперсійна мікроекстракція парабенів. У віали ємністю 10 мл додавали 

водні розчини суміші парабенів певної концентрації (0, 5 − 5,0  мг/мл),  1 мл 

25 % водного розчину натрій хлориду, ацетатний буферний розчин з pH 6,0, 

доводили водою до 10 мл і перемішували. Потім додавали дисперсійну суміш 

органічних розчинників (ацетон, 500 мкл – хлороформ, 80 мкл), яку готували у 

віалі на 2,0 мл. Розчини перемішували 5 хв для завершення мікроекстракції, 

після чого проводили центрифугування 2 хв. З утвореної краплі органічного 

екстракту парабенів, що знаходилася на дні віали, мікрошприцем відбирали 1,0 

мкл проби та інжектували в газовий хроматограф. 

Дисперсійна мікроекстракція продуктів дериватизації парабенів 

оцтовим та пропіоновим ангідридами. У віали ємністю 10 мл вносили 

відповідну аліквоту стандартного водного розчину суміші парабенів певної 

концентрації (0, 03 − 5,0  мг/мл), 1 мл 25% розчину хлориду натрію, 1,5 мл 0,1 

М розчину калію карбонату, 10 мкл оцтового (пропіонового) ангідриду, 

доводили до 8,0 мл дистильованою водою, перемішували. У розчин додавали 

суміш органічних розчинників (ацетонітрил, 400-500мкл – хлороформ, 80 мкл), 

яку готували у віалі на 2,0 мл. Розчини перемішували 5 хв, після чого 
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проводили центрифугування 3 хв. З утвореної краплі органічного 

екстракту, що знаходилася на дні віали, мікрошприцем відбирали 1,0 мкл проби 

та інжектували в газовий хроматограф. 

Капілярна мікроекстракція бензофенонів. У віали ємністю 10 мл 

наливали  10 мл водного розчину суміші бензофенонів певної концентрації (0,2 

– 2,0 мг/мл). Безпосередньо перед мікроекстракцією капіляр опускали в 

органічний розчинник для його імпрегнації, після чого мембранний капіляр 

запаювали з однієї сторони, заповнювали органічним розчинником (40 мкл), 

опускали в водний розчин і проводили мікроекстракцію. Потім пробу об’ємом 

1 мкл відбирали мікрошприцем та інжектували в газовий хроматограф. 

Дисперсійна мікроекстракція бензофенонів. У віали ємкістю 10 мл 

добавляли по 5 мл водного розчину дифенілкетонів певної концентрації (0,05 – 

2,00 мг/мл). До розчину бензофенонів додавали дисперсійну суміш органічних 

розчинників (метанол, 500 мкл –  хлороформ, 80 мкл ). Розчин переміщували 5 

хв, після чого центрифугували 2 хв. З отриманої краплі екстракту, насиченої 

визначуваними сполуками, за допомогою мікрошприца відбирали 1 мкл проби 

для інжектування в газовий хроматограф.  

 Дисперсійна мікроекстракція продуктів дериватизації бензофенонів 

оцтовим ангідридом. У віали ємністю 10 мл додавали 1 мл ацетонітрилу, водні 

розчини бензофенонів певної концентрації (0,05 – 2,00 мг/мл), 0,5 мл 0,1 М 

розчину натрій гідроксиду, 10,0 мкл оцтового ангідриду,  дисперсійну суміш 

органічних розчинників (метанол, 500 мкл – тетрахлорметан, 40 мкл). 

Загальний об’єм розчину становив 5,0 мл. Розчини перемішували 5 хв, далі 

проводили центрифугування впродовж 2 хв при швидкості 4000 об/хв. З 

отриманої краплі екстракту, насиченої визначуваними сполуками, за 

допомогою мікрошприца відбирали 1 мкл проби для інжектування в газовий 

хроматограф.  
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2.4. Побудова градуювальних графіків для ГХ визначення 

бензофенонів та парабенів 

Побудова градуювальник графіків для визначення вмісту  парабенів в 

екстракті. Для ГХ/ПІД визначення вмісту парабенів у екстракційній фазі були 

приготовлені стандартні розчини метил-, етил-, пропіл- та бутилпарабенів в 

толуолі та хлороформі  в інтервалі концентрацій 10,0 – 100,0 мг/мл. За 

отриманими даними були побудовані градуювальні графіки та розраховані 

відповідні рівняння (табл. 2.1). Для побудови градуювальник графіків для 

визначення вмісту продуктів ацилювання метил-, етил-, пропіл- та 

бутилпарабенів оцтовим та пропіоновим ангідридами нами була використана 

методика ацилювання, яка описана в літературі [238]. 

 Побудова градуювальник графіків для визначення вмісту  парабенів в 

водному розчині. Для побудови градуювальних графіків для ГХ/ПІД  

визначення вмісту метил-, етил-, пропіл- та бутилпарабенів у водному розчині  

готували серію водних розчинів суміші парабенів з концентраціями від 0,1 до 

10,0 мг/мл, додавали ацетатний буферний розчин з pH 6,0 та 1,0 мл 25 % 

розчину NaCl, доводили розчини до 5,0 мл або 8,0 мл дистильованою водою і 

перемішували.  Проводили капілярну або дисперсійну мікроекстракцію 

парабенів або продуктів їх ацилювання за методиками, описаними вище. Після 

чого проводили ГХ/ПІД детектування парабенів або продуктів їх ацилювання. 

За отриманими даними розраховували рівняння градуювальних графіків для 

визначення концентрації сполук в водному розчині, які наведені в табл. 2.2.  

Побудова градуювальник графіків для визначення вмісту  бензофенонів в 

екстракті.  Для ГХ/ПІД визначення вмісту бензофенонів та продуктів їх 

ацетилювання у екстракційній фазі були приготовлені стандартні розчини 

бензофенону, дифенілметанолу, 2-гідроксибензофенону, 2-гідрокси-4-метокси-

бензофенону в толуолі та хлороформі, продуктів ацетилювання 2-

гідроксибензофенону, 2,4-дигідроксибензофенону, 2-гідрокси-4-

метоксибензофенону в етилацетаті з концентрацією 10 – 100 мг/мл. За 



 

60 

 

60

отриманими даними були побудовані градуювальні графіки та 

розраховані відповідні рівняння (табл. 2.3).  

  Побудова градуювальник графіків для визначення вмісту  бензофенонів в 

водному розчині. Для побудови градуювальних графіків для ГХ/ПІД  

визначення вмісту бензофенону, дифенілметанолу, 2-гідроксибензофенону, 2-

гідрокси-4-метоксибензофенону, 2,4-дигідроксибензофенону у водному розчині  

готували серію водних розчинів суміші бензофенонів з концентраціями від 0,05 

до 2,0 мг/мл, додавали ацетатний буферний розчин з pH 6,0 та 1, 0 мл 25 % 

розчину NaCl, доводили розчини дистильованою водою до 5,0 мл або 8,0 мл і 

перемішували. Проводили капілярну або дисперсійну мікроекстракцію 

бензофенонів та продуктів їх ацилювання за методиками, описаними вище. 

Після ГХ/ПІД детектування будували градуювальні графіки та розраховували 

відповідні рівняння для визначення концентрації бензофенонів (табл. 2.4). 

Градуювальні графіки будували за залежністю площі піку (S, pA*s) від 

концентрації сполук. 

                                                                                                          Таблиця. 2.1 

Градуювальні графіки для газохроматографічного визначення вмісту 

парабенів, ацетильованих та пропіонільних похідних в екстракті  

(Р = 0,95; n = 3) 

Речовина Рівняння ГГ R2 
Ацетоксиметилпарабен S=(11 ± 12) + (6,7 ± 1,2)⋅C 1,000 
Ацетоксиетилпарабен S=(4 ± 5) + (6,9 ± 1,1)⋅C 0,999 
Ацетоксипропілпарабен 

S=(5 ± 6) + (5,5 ± 1,2)⋅C 0,999 

Пропіонілметилпарабен S=(4± 7) + (8,4 ± 0,3)⋅С 0,996 

Пропіонілетилпарабен S=(7 ± 8) + (8,3 ± 0,4)⋅С 0,999 

Пропіонілпропілпарабен S=(5 ± 6) + (9,7 ± 0,1)⋅С 0,999 

Пропіонілбутилпарабен S=(9 ± 10) + (9,2 ± 0,2)⋅С 0,998 
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  Таблиця. 2.2 

Градуювальні графіки газохроматографічного визначення вмісту 

парабенів після дисперсійної мікроекстракції продуктів ацетилювання та 

пропіонування (Р = 0,95; n = 3) 

 

Речовина Рівняння ГГ, 
де С – концентрація в мг/л R2 

Метилпарабен S = (27 ± 28) + (1060 ± 30)⋅C  1,000 

Етилпарабен S = (25 ± 26) + (1124 ± 28)⋅C  0,999 

Пропілпарабен S = (26 ± 27) + (1280 ± 29)⋅C  0,999 

Бутилпарабен S = (29 ± 33) + (1410 ± 35)⋅C  0,999 

Ацетоксиметилпарабен S =(9 ± 10) + (1800 ± 50)⋅C 0,997 
Ацетоксиетилпарабен S = (3 ± 4) + (1800 ± 50)⋅C 0,999 
Ацетоксипропилпарабен S = (1 ± 2) + (1900 ± 40)⋅C 0,998 

Пропіонілметилпарабен S = (9 ± 10)  + (3106± 30)⋅C 0,998 

Пропіонілетилпарабен S = (3 ± 4) + (3532 ± 34)⋅C 0,999 

Пропіонілпропілпарабен S = (2 ± 3) + (3716 ± 11)⋅C 0,999 

Пропіонілбутилпарабен S = (2 ± 3) + (3891 ± 19)⋅C 0,999 
                                                                                                            

 

   Таблиця 2.3 

Градуювальні графіки для газогроматографічного визначення вмісту 

бензофенонів, ацетильованих  продуктів в екстракті (Р = 0,95; n = 3) 

    

 Речовина Рівняння ГГ, де  
С – концентрація в мг/мл R2 

Бензофенон S = (30 ± 31) + (7,0 ± 0,2)⋅C 0,998 
2-гідрокси-бензофенон S = (32 ± 33)  + (7,0 ±  0,2)⋅C 0,997 
Дифенілметанол S = (24 ± 25)  + (6,3 ± 0,1)⋅C 0,998 
2-гідрокси-4-метокси-бензофенон S = (8 ± 9) + (5,1 ± 0,1)⋅C 0,999 
2-ацетокси-бензофенон S = (34 ± 35)  + (15 ±  2)⋅C 0,995 
2-ацетокси-4-метоксибензофенон S = (29 ± 30)⋅  + (17 ± 4)⋅C 0,995 
2,4-діацетоксибензофенон S = (26 ± 27) + (5 ± 1)⋅C 0,995 

 

 



 

62 

 

62

                                                                                                          

Таблиця. 2.4 

Градуювальні графіки газогроматографічного визначення вмісту бензофенонів 

у водному розчині після капілярної, дисперсійної мікроекстракції сполук та 

продуктів ацетилювання  (Р = 0,95; n = 3) 

Речовина 
 

Рівняння ГГ, 
де С – концентрація в мг/л R2 

Капілярна мікроекстракція 
Бензофенон S = (20 ± 22) + (552 ± 36)⋅C 0,995 
2-гідроксибензофенон S = (28 ± 29)  + (457 ±  48)⋅C 0,995 
Дифенілметанол S = (17 ± 19) + (271 ± 31)⋅C 0,995 
2-гідрокси-4-метоксибензофенон S = (20 ± 22) + (203 ± 37)⋅C 0,995 

Дисперсійна мікроекстракція 
Бензофенон S = (29 ± 30)  + (3720± 13)⋅C 0,995 
Дифенілметанол S = (28 ± 29) + (1100 ± 23)⋅C 0,998 
2-гідрокси-бензофенон S = (15 ± 16) + (1840 ± 56)⋅C 0,997 
2-гідрокси-4-метоксибензофенон S = (14 ± 15) + (1800 ± 65)⋅C       0,996 
2-ацетокси-бензофенон S = (1 ± 2) + (1900 ± 40)⋅C 0,995 
2-ацетокси-4-метокси-бензофенон S = (1 ± 2) + (2100 ± 40)⋅C 0,995 
2,4-діацетокси-бензофенон S = (1 ± 2) + (440 ± 10)⋅C 0,998 

 

де  С – концентрація відповідного парабену або бензофенону, мг/л. 

 

2.5. Формули для розрахунку  

Рівноважну концентрацію сполук у водному розчині розраховували за 

формулою: С = Cводн. – (Сор.·Vорг./Vводн.), де Cводн. – вихідна концентрація 

речовини у водному розчині, мг/мл; Сорг. – рівноважна концентрація речовини в 

екстракційній фазі, мг/мл; Vорг. – об’єм екстракційної фази, мл; Vводн. – об’єм 

водної фази, мл. 

Коефіцієнт розподілу між органічною і водною фазами розраховували за 

формулою: Kорг./водн. = Cорг./C, де Cорг. – рівноважна концентрація речовини в 

екстракційній фазі, мг/мл; C – рівноважна концентрація речовини в водній фазі, 

мг/мл. 
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Коефіцієнт концентрування речовини розраховували за 

формулою: K = Cорг./Cводн., де Cорг. – рівноважна концентрація речовини у 

екстракційній фазі, мг/мл; Cводн. – вихідна концентрація речовини у водній фазі, 

мг/мл. 

Ступінь вилучення речовини у % розраховували за формулою: R = 

Сорг.·Vорг.·100/Cводн.·Vводн., де Cорг. – рівноважна концентрація речовини у 

екстракційній фазі, мг/мл; Cводн. – вихідна концентрація речовини у водній фазі, 

мг/мл; Vорг. – об’єм екстракційної фази, мл; Vводн.  – об’єм водної фази, мл. 

 

2.6. Оптимізація умов газохроматографічного визначення сполук з 

полуменево-іонізаційним детектуванням 

Детектування парабенів, бензофенонів та їх ацилпохідних проводили 

методом газової хроматографії з полуменево-іонізаційним детектором на 

газовому хроматографі Agilent Technologies 6890N. Газогроматографічне 

розділення проводили на капілярній колонці HP-5 довжиною 30 м, внутрішнім 

діаметром 0,32 мм, товщиною нерухомої фази 0,25 мкм. Покриття HP-5  

колонки – феніл (5 %)-метил (95 %)-полісилоксан. Структура покриття колонки 

HP-5 наведена на рис 2.1. Були оптимізовані умови газохроматографічного 

визначення МП, ЕП, ПП, БП, БФ, БФ-ОН, БФ-2ОН, БФ-3, БФ-1та їх 

ацилпохідних у водному розчині. Для отримання максимальної ефективності 

розділення бензофенонів та парабенів оптимізовано умови хроматографування 

шляхом варіювання ступеня ділення потоку, регулювання швидкості потоку 

газу-носія, підбором температурного режиму печі. 

 Встановлено, що оптимальне розділення парабенів досягається при 

швидкості потоку газу-носія 2,5 мл/хв. Інші параметри ГХ/ПІД детектування 

парабенів та їх ацильованих похідних наступні: температура печі – 130 °С, 

(2хв.), 130 – 230 °С (10 °С/хв.), 230 °С (2 хв.); температура випарника – 300 °С, 

режим без ділення потоку (Splitless), температура ПІД – 300 °С.  
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Встановлено, що оптимальне розділення бензофенонів 

досягається при швидкості потоку газу-носія – гелію – 2 мл/хв. Інші параметри 

ГХ/ПІД детектування бензофенонів та їх ацильованих похідних наступні:  

температурі печі – 100°С, 100 – 180 °С (5 °С/хв.), 180 – 270 °С (25 °С/хв.); 

температурі випарника – 270°С, режимі без ділення потоку (Splitless), 

температурі ПІД – 300°С.  

 

 

Рис. 2.1. Структура покриття капілярної колонки HP-5. 

   В роботі використовували гелій газоподібний (стиснений), чистоти 

99.9995 %, водень газоподібний технічний, марки А, чистоти 99.99 %, 

компресор повітря OMA OL 2/25 (Італія).  

Оскільки в роботі використовували полуменево-іонізаційний детектор, то 

ідентифікацію парабенів, бензофенонів та продуктів дериватизації проводили 

за порівнянням часів утримування індивідуальних сполук.  

На рис. 2.2 – 2.6 наведені хроматограми сумішей парабенів, бензофенонів 

та їх ацилпохідних,  часи утримування представлені в таблицях 2.5 – 2.6. Дані 

хроматограм і таблиць вказують на достатню різницю у часі виходу парабенів, 

бензофенонів та їх дериватів, що призводить до повного розділення 

хроматографічних піків речовин та дозволяє правильно ідентифікувати 

досліджувані сполуки та  їх ацильовані похідні. 
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Рис. 2.2. Хроматограма суміші бензофенонів в хлороформі: 1 – БФ; 2 –

БФ-ОН; 3 – БФ-2ОН; 4 –БФ-3; СБФ  =  100 мг/мл. 

 

 

Рис. 2.3. Хроматограма суміші ацетильованих похідних бензофенону в 

хлороформі: 1 – БФ-ОН; 2 – БФ-2ОН; 3 – БФ-3; СБФ  =  100 мг/мл. 
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Рис. 2.4. Хроматограма суміші парабенів в хлороформі: 1 – МП; 2 – ЕП; 3 

– ПП; СПБ  =  100 мг/мл. 

 

 

Рис. 2.5. Хроматограма суміші ацетилпохідних парабенів: 1 – МП; 2 – ЕП; 

3 – ПП; СПБ  =  100 мг/мл. 
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Рис. 2.6. Хроматограма суміші пропіонільних похідних парабенів: 1 – 

МП; 2 – ЕП; 3 – ПП; 4 - БП; СПБ  =  100 мг/мл. 

                           

                     Таблиця 2.5 

Часи виходу парабенів та їх ацетильованих та пропіонільних похідних    

Час утримування, 
t, хв МП ЕП ПП БП 

парабени 4,2 4,9 5,8 − 
ацетильовані похідні 4,6 5,2 6,2 − 
пропіонільні похідні 5,3 6,1 7,1 8,13 
 

                                                                                                     Таблиця 2.6. 

Часи виходу бензофенонів та їх ацетильованих похідних парабенів 

Час утримування, 
t, хв БФ БФ-ОН БФ-2ОН БФ-3 БФ-1 

бензофенони 12,9 13,1 14,9 18,6 − 
ацетильовані похідні − − 17,2 19,2 19,7 

 

 

 

 



 

68 

 

68

2.7. Оптимізація умов газохроматографічного визначення 

сполук з мас-спекрометричним детектуванням та  високоефективна 

рідинна хроматографія з ультрафіолетовим детектуванням 

Для перевірки правильності  ГХ/ПІД визначення бензофенонів та 

парабенів в різних зразках використовували метод газової хроматографії з мас-

спекрометричним детектуванням (ГХ/МС). Визначення сполук проводили на 

газовому хроматографі Trace GC Ultra (Thermo, США)  з мас-

спектрометричним детектором ISQ. Газогроматографічне розділення 

проводили на капілярній колонці Restek - 1ms довжиною 17 м, внутрішнім 

діаметром 0,2 мм, товщиною нерухомої фази 0,33 мкм. Розділення проводили 

при швидкості потоку газу-носія  (гелій) 0,8 мл/хв. Температура печі – 186 °С, 

186 – 236 °С (2 °С/хв.), 236 – 300 °С, 7 хв. (20 °С/хв.); температура випарника – 

250 °С, режим без ділення потоку (Splitless). Температура  трансферлайну – 180 

°С. Енергія електронів – 70 еV. Іонізацію проводили електронним ударом. 

Детектування проводили в режимі SIM. Парабени та бензофенони 

ідентифікували, контролюючи їх часи утримування та за характеристичними 

іонами (m/z). Величини відношення маса/заряд та часи утримування 

бензофенонів та парабенів наведені в табл. 2.7. Хроматограми та мас-спектри 

досліджуваних сполук представлені в додатку Б. 

Для перевірки результатів аналізу фармацевтичних сиропів використано 

викосоефективну рідинну хроматографію з ультрафіолетовим детектуванням 

(ВЕРХ/УФ). Визначення ВЕРХ/УФ проводили відповідно до вимог 

Європейської Фармакопеї, ст. 2.2.29. Ідентифікацію проводили по часам 

утримування піків парабенів на хроматограмах досліджуваних і стандартних 

розчинів. 
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Таблиця 2.7 

Величини відношення маса/заряд та часи утримування бензофенонів та 

парабенів  

 
Речовина 

m/z Час 
утримув
ання 

Метилпарабен 93, 121, 151 7,87 
Етилпарабен 121, 138, 166 9,22 
Пропілпарабен 121, 138, 180 11,20 
Бутилпарабен 121, 138, 194 13,27 
Бензофенон 182, 105 10,60 
Дифенілметанол 184, 105 10,81 
2-гідроксибензофенон 197, 121 12,59 
2-гідрокси-4-метоксибензофенон 227, 151 17,91 
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Висновки до розділу 2 

У розділі наведено  використані у роботі реагенти, обладнання, а також 

об’єкти, умови та методи експериментальних досліджень. Описано методики 

якісного та кількісного газохроматографічного визначення парабенів, 

бензофенонів, їх дериватів з полуменево-іонізаційним та мас-

спектрометричним детектуванням, методики визначення високоефективною 

рідинною хроматографією з ультрафіолетовим детектором, наведено 

формули для розрахунку ступенів вилучення, коєфіцієнітв концентрування, 

коефіцієнтів розподілу, наведені хроматограми та мас-спектри електронного 

удару досліджуваних сполук.  
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РОЗДІЛ 3. РІДИННА МІКРОЕКСТРАКЦІЯ БЕНЗОФЕНОНІВ 

 

3.1. Встановлення умов капілярної мікроекстракції бензофенонів 

Для вибору кращої екстракційної системи при вилученні бензофенону, 2-

гідроксибензофенону, 2-гідрокси-4-метокисбензофенону та дифенілметанолу з 

водних розчинів були оптимізовані і порівняні дві системи рідинної 

мікроекстракції: капілярна і дисперсійна.  

Принцип капілярної мікроекстракції полягає у вилученні сполук з 

водного розчину в екстракційну фазу, що знаходиться всередині мембранного 

капіляру (с. 16-18). Капіляр запаяний з одного боку, занурений у водний розчин 

та утримується за допомогою мікрошприца. Процес вилучення прискорюється 

за допомогою інтенсивного перемішування розчину.  

Капілярну мікроекстракцію бензофенонів досліджували, змінюючи 

природу  органічного розчинника, час проведення мікроекстракції, рН водного 

розчину, вміст  висолювача. Найбільш важливим є вибір органічного 

розчинника. При мікроекстракції екстракційний розчинник повинен добре 

розчиняти органічні сполуки та мати низьку розчинність у воді [10]. Таким 

вимогам відповідають леткі насичені, ароматичні та хлоровані вуглеводні. В 

роботі досліджували: толуол, бензол, гексан і хлороформ. Для всіх 

дифенілкетонів ступінь вилучення був найвищий і становив  30 – 35 % при 

застосуванні толуолу (рис.3.1), при екстракції хлороформом і гексаном ступені 

вилучення бензофенонів зменшуються вдвічі, бензол вилучає сполуки ще 

менше. Більшу екстракційну здатність толуолу можна пояснити близкістю 

полярності толуолу, бензофенонів та поліпропілену, з якого виготовлений 

капіляр. Крім того толуол краще імпрегнується ("утримується") порами 

мембранного капіляру, що сприяє більш повному вилученню сполук. 

Заповнюваність капіляра толуолом можна було легко контролювати візуально 

внаслідок напівпрозорості стінок капіляра. Для подальшого дослідження був 

обраний толуол. 
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Час мікроекстракції залежить від швидкості масопереносу сполук

 з водного розчину в органічний. З рисунку 3.2 видно, що при капілярній МЕ 

бензофенонів екстракційна рівновага досягається досить швидко – за 15 – 25 

хв., ступінь вилучення бензофенонів при цьому становить біля 30 %. Невисокий 

ступінь вилучення бензофенонів,  можливо, пов’язаний з частковою сорбцією 

бензофенонів на стінках капіляру.  
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Рис. 3.1. Капілярна мікроекстракція. Ступені вилучення  бензофенонів від 

природи екстрагенту в системі вода − екстрагент: СБФ  =  0,2 мкг/мл; Vводн. = 10,0 

мл;  Vекстрагенту = 40 мкл. 

Повнота вилучення бензофенонів в екстракційну фазу залежить від 

кислотності водного розчину. Як видно з рис. 3.3, максимальне вилучення 

бензофенонів спостерігається в діапазоні рН 4 − 6 і становить 30 – 35%. Це 

пояснюється з одного боку кислотно-основними властивостями 

гідроксильованих бензофенону-3 та 2-гідроксибензофенону, які є слабкими 

кислотами з рКа 7,56 та 8,07 відповідно [162].  При рН < рКа вони існують в 

молекулярній формі, що добре вилучаються в органічну фазу, у лужному 

середовищі при рН > рКа  ці сполуки дисоціюють і тому не екстрагуються. 

Зниження ступеня вилучення дифенілкетонів в кислому середовищі  при рН 2 
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можна пояснити протонізацією кисню карбонільної групи сполук та 

утворенням оксонієвих катіонів, що підтверджено дослідженнями 

дифенілкетонів у водних розчинах методом резонансної Рамановської 

спектроскопії [239]. 
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Рис. 3.2. Капілярна  мікроекстракція. Ступені вилучення бензофенонів у 

часі в системі вода − толуол: СБФ = 0,2 мкг/мл; СNaCl = 5,0 %; Vводн. = 10,0 мл;  

Vтолуолу = 40 мкл.  

 

Загальновідомо, що додавання неорганічних солей збільшує вилучення 

сполук в екстракційну фазу [240]. Це пов’язано з ефектом висолювання – 

зменшенням розчинності сполук у воді зі збільшенням вмісту солі. Дані рис. 3.4 

вказують на позитивний вплив добавок NaCl на капілярну мікроекстракцію 

бензофенонів, найвищий аналітичний сигнал спостерігається при вмісті солі 5  

%.   
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Рис. 3.3. Капілярна  мікроекстракція. Ступені вилучення бензофенонів від 

рН в системі вода − толуол: СБФ =  0,2 мкг/мл; СNaCl = 5,0 %; Vводн. = 10,0 мл;  

Vтолуолу = 40 мкл.   
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Рис. 3.4. Капілярна мікроекстракція. Ступені вилучення бензофенонів від 

концентрації NaCl в системі вода − толуол: СБФ  =  0,2 мкг/мл; Vводн. = 10,0 мл;  

Vтолуолу = 40 мкл.  

 

Отже, оптимальними умовами капілярної мікроекстракції бензофенонів є  

10 мл водного розчину, розчинник − толуол , 40 мкл; рН водного розчину 4,0 – 
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6,0; час екстракції – 15 хв; 5% вміст NaCl;  інтенсивне 

переремішування: 850 – 900 об./хв. 

Оскільки  при капілярній мікроекстракції дифенілкетонів ступені 

вилучення дорівнювали лише 30 – 35 %, і при ГХ детектуванні межа 

кількісного визначення за 10s-критерієм не перевищувала 0,3 мкг/мл для 

незаміщеного бензофенону, 0,5 мкг/мл для  дифенілметанолу, 2-

гідроксибензофенону та бензофенону-3, то з метою досягнення більших 

ступенів вилучення і нижчих меж визначення була досліджена дисперсійна 

міікроекстракція сполук з водного розчину. 

 

3.2. Оптимізація умов дисперсійної мікроекстракції бензофенонів 

Принцип дисперсійної мікроекстракції полягає в додаванні суміші двох 

органічних розчинників: полярного і неполярного до водного розчину речовини 

(с. 19 − 21).  При цьому утворюється стійка однорідна емульсія. Вилучення 

речовини в екстракційну фазу проходить швидко в результаті великої площі 

поверхні контакту водної та органічної фаз. 

При дисперсійній МЕ органічні розчинники повинні добре розчиняти 

органічні сполуки і мати низьку розчинність у воді [10]. Таким вимогам при 

екстракції бензофенонів відповідають різні типи розчинників, в тому числі і 

хлоровані вуглеводні, які і були використані для дослідження. Ці розчинники 

мають питому густину більше 1 г/см3, тому при вилученні сполук екстракт 

збирається на дні віали, що є зручним при відборі проби. В якості екстрагентів 

були досліджені дихлорметан, хлороформ і тетрахлорметан, диспергатором був 

обраний метанол. З рис. 3.5 видно, що ступені вилучення дифенілкетонів є 

близькими для всіх хлорованих розчинників і дорівнюють 70 – 80 % для БФ, 65 

– 75 % для БФ-2ОН, 50 – 60 % для БФ-3 та 40 – 45 % для БФ-ОН. Нижчі ступені 

вилучення для дифенілметанолу порівняно з іншими дифенілкетонами, 

можливо, пояснюється його меншою величиною log Р і більшою 

гідрофільністю порівняно з іншими сполуками (табл. 1.1).  
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Оскільки існує пряма залежність між розчинністю сполук в 

органічних розчинниках і повнотою їх екстракційного вилучення  [240], з 

метою оцінки ефективності обраного розчинника нами були пораховані 

параметри розчинності Гільдебранда (δ) для бензофенонів і порівняні з такими 

ж параметрами для хлорованих вуглеводнів  Для розрахунку δ були 

використані величини ентальпій випаровування, температур кипіння і мольних 

об’ємів бензофенонів, що були розраховані за програмою ACD LAB, яка 

знаходиться на сайті www.chemspider.com.  Величину параметра розчинності 

Гільдебранда рахували за формулою [241]: 

 ,  де ∆Нвип  − теплота випаровування, Дж/моль; R – 

універсальна газова постійна, 8,31446 Дж/моль⋅К; Т – температура кипіння, К; 

V – об’єм одного моля речовини, мл. 

Розраховані величини δ для дифенілкетонів і літературні [241] δ для 

хлорованих вуглеводнів наведені в табл. 3.1. Була побудована залежність 

ступенів вилучення дифенілкетонів різними екстрагентами від різниці між 

параметрами розчинності Гільдебранда для бензофенонів і хлорвмісних 

розчинників (рис.3.6).  З літератури відомо [241], чим ближчими є величини 

параметрів розчинності для органічної сполуки і розчинника, тим ефективніше 

вилучає цей екстрагент дану сполуку. Отримані дані вказують на високу 

спорідненість бензофенонів до хлороформу і тетрахлорметану, оскільки 

різниця між параметрами Гільдебранда для них є меншою і становить 0,1 – 1,5 

порівняно з дихлорметаном, максимальна δ для якого дорівнює 3. Тому при 

мікроекстракції бензофенонів можна вважати величину різниці між 

параметрами Гільдебранда для сполук і екстрагентів │δБФ − δестр│ не більше 4 

критерієм вибору оптимального екстрагента. Нами був обраний хлороформ, 

оскільки ступені вилучення бензофенонів даним екстрагентом є найвищими і Ra  

не перевищує 4. 
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Рис. 3.5. Дисперсійна мікроекстракція. Ступені вилучення бензофенонів  

від природи екстрагенту в системі вода – екстрагент – метанол: СБФ = 0,5 

мкг/мл; СNaCl = 5,0 %; Vводн. = 5,0 мл; Vекстр. = 70 мкл; VСН3ОН = 500 мкл. 

 

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

20

40

60

80 CH2Cl2

CHCl3

 БФ
 БФ-2ОН
 БФ-3
 БФ-ОН

R, %

|δ
БФ

- δ
розч

|

CCl4

 

Рис. 3.6. Ступені вилучення бензофенонів  різними екстрагентами  від 

різниці між параметрами розчинності Гільдебранда для бензофенону та 

екстрагенту: CCl4, CHCl3, CH2Cl2, диспергатор – метанол. 
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Таблиця 3.1 

Величини параметра розчинності Гільдебранда для бензофенонів,  

екстракційних і диспергуючих розчинників 

Речовина 
Параметр 
розчинності 
Гільдебранда 

Екстрагент 
Параметр 
розчинності 
Гільдебранда 

Вода ( 91%) – 
диспергатор 

(9%) 

Параметр 
розчинно- 
сті Гільде- 
бранда 

Бензофенон 17,2 Дихлор-метан 20,2 Метанол 29,7 

Бензгідроль 17,7 Хлороформ 18,7 Ацетон 19,7 

2-Гідрокси-
бензофенон 

17,9 
Тетрахлор-
метан 

18,0 Ацетонітрил 24,4 

2-Гідрокси-4-
метокси- 
бензофенон 

17,9 − − Вода 48,0 

 

Важливим при оптимізації умов дисперсійної МЕ є вибір диспергатора, 

який сприяє утворенню однорідної емульсії екстрагента у водному розчині. 

Диспергатор повинен добре розчинятися у воді та в екстракційному розчиннику 

[10]. Таким вимогам відповідають полярні розчинники з високим дипольним 

моментом: метанол, ацетон і ацетонітрил (додаток В: табл. властивостей 

розчинників). Ступені вилучення бензофенонів становлять від 60 до 80 % при 

використанні будь-якого з досліджених диспергаторів (рис. 3.7). Користуючись 

вихідними значеннями параметрів розчинності Гільдебранда для бензофенонів і 

розчинників (табл.3.1), були пораховані значення різниці між параметрами 

Гільдебранда і побудовані залежності ступенів вилучення бензофенонів від 

різниці між параметрами розчинності для хлороформу і диспергаторів і між 

бензофенонами і водно-диспергуючими сумішами при використанні різних 

диспергаторів. Отримані дані (рис.3.8, а і б) вказують на те, що при виборі 

диспергатора різниця між параметрами Гільдебранда ∆δ екстрагенту і 

диспергатора має не перевищувати 12, тоді ступені вилучення бензофенонів є 

більшими ніж 50% за винятком найбільш полярного бензгідролю.  Близькі 
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величини різниці між параметрами Гільдебранда для бензофенонів і 

водно-диспергючих сумішей  при різних диспергаторах і однаковому 

екстрагенті (рис.3.8, б) вказують на можливість заміни одного диспергатора на 

інший, при цьому ступені вилучення сполук  змінюються незначним чином 

(рис. 3.7). В роботі був використаний метанол, оскільки при цьому величини R 

були найвищими. 
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Рис. 3.7. Дисперсійна мікроекстракція. Ступені вилучення бензофенонів в 

системі вода – хлороформ – диспергатор: СБФ = 0,5 мкг/мл; СNaCl = 5,0 %; Vв = 

5,0 мл;  VCHCl3 =  100 мкл.  
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Рис. 3.8. Ступені вилучення бензофенонів  від різниці між параметрами 

Гільдебранда екстрагента і диспергатора (а) і бензофенону та водно-

диспергуючої суміші (б) при використанні різних диспергаторів. Екстрагент – 

хлороформ. 

 

Важливе значення при дисперсійній мікроекстракції відіграє і 

співвідношення об’ємів фаз: екстракційної і водно-диспергуючої. З літератури 

відомо, що кількість екстракційного розчинника має бути мінімальною, при 

якій об’єм краплини екстракту є достатнім для відбору проби і отримання 

відтворюваних результатів [10]. Встановлено [10], що в дисперсійній 

мікроекстракції оптимальним об’ємом  екстракту є  10 – 50 мкл.  Оскільки 

хлороформ є слабко розчинним у воді і добре розчинним у метанолі (додаток 

В), об’єм доданого хлороформу не співпадає з об’ємом екстракту. 

Експериментально було встановлено, що при зміні вмісту доданого 

хлороформу від 60 до 100 мкл об’єм екстракту становить від 10 до 30 мкл при 

5,0 мл води (табл. 3.2).  Нами був обраний оптимальний інтервал об’єму 

екстракту 15 − 45 мкл, при такій кількості екстракційної суміші були отримані 

найбільш відтворювані результати. При меншій кількості екстракту незручно 

відбирати пробу, при більшій − краплина  може ділитись на декілька, що значно 

збільшує похибку аналізу.  
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Таблиця 3. 2 

Об’єми краплини хлороформного екстракту у водному розчині при 

дисперсійній МЕ бензофенонів (Vводн. = 5,0 мл; VCH3OH =  500 мкл) 

 

V доданого 
хлороформу, мкл 60 70 80 100 

V екстракту,  мкл 10 20 25 30 
 

 

Вибір оптимального об’єму екстракту проводили при зміні кількості 

хлороформу від 50 до 100 мкл. Дані рисунку 3.9 вказують на те, що зі 

збільшенням кількості доданого хлороформу ступені вилучення дифенілкетонів 

ростуть, наприклад,  для бензофенону – від 75 до 85 %, для 2-

гідроксибензофенону – від 65 до 70 %. При цьому коефіцієнти концентрування 

сполук зменшуються, що пояснюється розведенням розчину зі збільшенням 

об’єму екстракту (рис. 3.10). Так, для незаміщеного бензофенону коефіцієнти 

концентрування знижуються від 350 до 200, а для 2-гідроксибензофенону 

змінюються від 280 до 190. 

      При екстракції мікрокількостей сполук важливо досягти найбільш повного 

вилучення при максимальному концентруванні. Це забезпечить найкращу 

чутливість хроматографічного  визначення. Враховуючи оптимальний об’єм 

екстракту,  для подальшої роботи було обрано 70 мкл хлороформу, що 

відповідає 20 мкл екстракту. Ступені вилучення бензофенонів при цьому були 

максимальними, а коефіцієнти концентрування для різних бензофенонів 

становили 130 – 250 відповідно. 
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Рис. 3.9. Дисперсійна мікроекстракція. Ступені вилучення бензофенонів 

від вмісту хлороформу в системі вода – хлороформ – метанол: СБФ = 0,5 мкг/мл; 

СNaCl = 5,0 %; Vводн.  = 5,0 мл;  VCH3OH  =  500 мкл.  
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Рис. 3.10. Дисперсійна мікроекстракція. Коефіцієнти концентрування 

бензофенонів від вмісту хлороформу в системі вода – хлороформ – метанол: 

СБФ = 0,5 мг/л;  СNaCl = 5,0 %; Vводн. = 5,0 мл;  VCH3OH  =  500 мкл.  
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Також були досліджені кількості доданого диспергатора – 

метанолу в інтервалі 250 − 1000 мкл при сталому вмісті водного розчину  5,0 мл 

та хлороформу 70 мкл. Встановлено, що при додаванні 500 – 1000 мкл 

метанолу ступені вилучення дифенілкетонів були максимальними і становили  

60 − 75 для БФ, БФ-2ОН, БФ-3 і 40 % − для БФ-ОН відповідно (рис. 3.11). В 

подальшій роботі використовували 500 мкл метанолу.  
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Рис. 3.11. Дисперсійна мікроекстракція. Ступінь вилучення бензофенонів 

від вмісту метанолу в системі вода – хлороформ –  метанол: СБФ = 0,5 мкг/мл; 

СNaCl = 5,0 %;  Vводн = 5,0 мл; VCHCl3 =  70 мкл.  

 

Як було вказано вище, при дисперсійній мікроекстракції екстракційна рівновага 

досягається швидко. З рисунку 3.12 видно − достатньо 5 хв. для встановлення 

рівноваги при мікроекстракції дифенілкетонів. Ступінь вилучення при цьому 

становить  60 – 80 % для БФ, БФ-2ОН та БФ-3, для БФ-ОН R не перевищував 

50 %, що можна пояснити найменшим значенням logР (2,71) і  відповідно 

найбільшою полярністю дифенілметанолу (табл. 1.1). 
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  Рис. 3.12. Дисперсійна мікроекстракція. Ступені вилучення  

бензофенонів у часі в системі вода – хлороформ –  метанол: СБФ = 0,5 мкг/мл; 

СNaCl = 5,0 %; Vводн = 5,0 мл; VCHCl3 =  70 мкл; VCH3OH =  500 мкл. 

 

Загальновідомо, що кислотність водного середовища суттєво впливає на 

повноту вилучення сполук в органічну фазу [204]. Особливо це стосується тих 

речовин, що мають полярні функціональні групи.  Дослідження впливу рН 

середовища на вилучення бензофенонів проводили в інтервалі рН 2,0 – 8,0. 

Аналогічно з капілярною МЕ, вилучення бензофенонів найбільш повно 

відбувається при рН 4,0 – 6,0, величини R становлять від 40 % для БФ-ОН до 80 

% для БФ (рис.3.13). Це можна пояснити слабко вираженими кислотними 

властивостями гідроксилвмісних дифеніл кетонів та їх дисоціацією при рН > 

рКа.  Зниження ступенів вилучення всіх бензофенонів в кислому середовищі 

можна пояснити протонізацією кисню карбонільної групи та утворенням 

оксонієвих катіонів [239]. 
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Рис. 3.13. Дисперсійна мікроекстракція. Ступені вилучення бензофенонів 

від рН розчину. СБФ = 0,5 мкг/мл; СNaCl = 5,0 %; Vводн. = 5,0 мл;  VCH3OH =  500 

мкл;  VCHCl3 =  70 мкл.  
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Рис. 3.14. Дисперсійна мікроекстракція. Ступені вилучення бензофенонів 

від концентрації NaCl в системі вода – хлороформ –  метанол: СБФ = 0,5 мкг/мл; 

СNaCl = 5,0 %; Vводн. = 5,0 мл;  VCHCl3 =  70 мкл; VCH3ОН = 500 мкл. 
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Досліджено вплив висолювача на процес мікроекстракції. Показано, що в 

присутності 5 − 25 % водного розчину натрій хлориду вилучення покращується 

для всіх досліджуваних бензофенонів. Cтупінь вилучення при цьому 

збільшується на 10 – 20 % (рис. 3.14). Цей ефект, як і в капілярній МЕ, можна 

пояснити ефектом висолювання − зменшенням розчинності  бензофенонів у 

воді, що призводить до збільшення повноти вилучення сполук. 

Також був досліджений вплив інших неорганічних солей на повноту 

вилучення бензофенонів. Як видно з рисунків 3.15 і 3.16, при додаванні кальцій 

хлориду,  натрій сульфату ступені вилучення дифенілкетонів також зростали і 

становили від 40 % для БФ-ОН до 80 % для БФ, що вказує на однакову 

висолюючу дію солей, утворених одно- і двохзарядними іонами.  
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Рис. 3.15. Дисперсійна мікроекстракція. Ступені вилучення бензофенонів 

від концентрації Na2SO4 в системі вода − хлороформ − метанол:   СБФ = 0,5 

мкг/мл; СNaCl = 5,0 %; Vводн. = 5,0 мл;  VCHCl3 =  70 мкл; VCH3ОН =  500 мкл.  
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Рис.3.16. Дисперсійна мікроекстракція. Ступені вилучення бензофенонів 

від концентрації CaCl2 в системі вода − хлороформ − метанол: СБФ = 0,5 мкг/мл; 

СNaCl = 5,0 %; Vводн. = 5,0 мл;  VCHCl3 =  70 мкл; VCH3ОН =  500 мкл.  

 

Отже, умови проведення  дисперсійної мікроекстракції бензофенонів є 

наступними: об'єм водного розчину − 5,0 мл; суміш метанол − хлороформ,  500 

: 70 мкл (7:1);  рН 4,0 − 6,0, час мікроекстракції – 5 хв, центрифугування – 4000 

об./хв,  5 хв.  

В оптимальних умовах капілярної і дисперсійної мікроекстракції були 

пораховані ступені вилучення, коефіцієнти концентрування і розподілу, 

визначені інтервали лінійності і межі виявлення за 3s-критерієм для 

бензофенону, дифенілметанолу, 2-гідроксибензофенону та 2-гідрокси-4-

метоксибензофенону. Отримані дані представлені в таблиці 3.3.  

Порівнюючи 2 типи мікроекстракційного концентрування бензофенонів, 

можна констатувати, що порівняно з капілярною при дисперсійній МЕ час 

встановлення екстракційної рівноваги зменшився в 3 рази, ступені вилучення 

збільшилися в 2 рази, коефіцієнти розподілу та концентрування − в 1,5 − 2 рази. 
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Також в 2 − 4 рази став ширшим інтервал лінійності і в 2 – 5 разів 

знизилися межі виявлення. 

 

Таблиця 3.3 

Кількісні характеристики капілярної і дисперсійної мікроекстракції і 

ГХ/ПІД визначення бензофенонів  

Речовина 

Капілярна МЕ Дисперсійна МЕ 

час, 
хв 

Лінійність 
ГГ, 

мкг/мл 

МВ за 3s-
критерієм, 
мкг/мл 

R, 
% 

К D 
час, 
хв 

Лінійність 
ГГ, мкг/мл 

МВ за 3s-
критерієм, 
мкг/мл 

R, 
% 

К D 

Бензофенон 

15 

0,3 – 2,0 0,1 33 80 125 

5 

0,05 – 2,00 0,02 79 205 1200 

Дифеніл-
метанол 0,5 – 2,0 0,2 31 75 110 0,30 – 2,00 0,08 42 120 210 

2-гідрокси-
бензофенон 0,5 – 2,0 0,2 28 70 105 0,10 – 2,00 0,03 72 190 790 

2-гідрокси-
4-метокси-
бензофенон 

0,5 – 2,0 0,3 25 60 80 0,10 – 2,00 0,03 60 165 470 

 

Оскільки при капілярній і дисперсійній мікроекстракції вилучення 

бензофенонів з водного розчину не було повним, а межі ГХ визначення для 

більшості сполук становили 0,1 – 0,3 мг/л, що є недостатнім при аналізі 

екологічних та біологічних зразків, в подальшій роботі була досліджена 

можливість дериватизації бензофенонів  оцтовим ангідридом у  водному 

розчині  та поєднання її з дисперсійною мікроекстракцією.   

 

3.3. Встановлення умов дериватизації гідроксилвмісних 

дифенілкетонів оцтовим ангідридом і дисперсійної мікроекстракції 

ацильованих продуктів 

Загальновідомо, що дериватизацію широко використовують в газовій 

хроматографії для зменшення полярності,  підвищення леткості і 

термостабільності, покращення хроматографічних характеристик і підвищення 

чутливості визначення органічних сполук [159].  Як зазначено вище (с.35), 
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оцтовий ангідрид використовують для дериватизації бензофенонів в 

поєднанні з твердофазною МЕ на покритті магнітної мішалки та в капілярній 

МЕ,  але дані по використанню ацетилювання дифенілкетонів при проведенні 

дисперсійної МЕ в літературі відсутні. Оскільки лише гідроксилвмісні 

бензофенони взаємодіють з оцтовим ангідридом, була досліджена можливість 

дериватизації 2-гідрокси-4-метоксибензофенону, 2-гідроксибензофенону і 2,4-

дигідроксибензофенону. Одночасно з дериватизацією проводили дисперсійне 

мікроекстракційне концентрування сполук з водного розчину і 

газохроматографічне визначення. 

Реакція дериватизації  бензофенонів оцтовим ангідридом наведена нижче: 

 

 

 

 

 

 

де R – H, OH, OCH3;  якщо R – OH, ацилювання відбувається по двох 
гідроксигрупах. 

 

З літератури відомо, що реакції ацилювання фенольних сполук 

відбуваються при дії сильних (жорстких) електрофілів в присутності кислих 

або лужних каталізаторів. Гідроксильовані бензофенони частіше ацилюють 

оцтовим ангідридом в розчині апротонного розчинника, наприклад, піридину 

або у водному середовищі при рН 11 − 12 [242, 243].  

Нами встановлено, що у водному розчині при рН 11,0 − 12,0 

ацетилювання бензофенонів не відбувалося. Оскільки оцтовий ангідрид погано 

розчиняється у воді (2,6 г/100мл, [244]) та добре  в ацетонітрилі (40г/100 мл, 

[245]),  то для підвищення його реакційноздатності за рахунок покращення 

розчинності реакцію ацетилювання проводили в водно-ацетонітрильному 
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середовищі. При цьому на хроматограмі зникали піки гідроксилвмісних 

дифенілкетонів і з'являлися піки ацетильованих дериватів. 

         Дослідження вмісту ацетонітрилу проводили в інтервалі концентрацій від 

5 до 25 %. Як видно з рисунку 3.17, достатньо 15 – 20 %  вмісту ацетонітрилу 

для утворення ацилпохідних. Ступені вилучення при цьому становлять 98 % 

для БФ-3, 87 % для БФ-2ОН та 79 % для БФ-1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  3.17.  Дисперсійна мікроекстракція ацильованих бензофенонів. 

Ступені вилучення від вмісту ацетонітрилу в системі вода – метанол – 

тетрахлорметан:  СБФ  = 0,2 мкг/мл; СNaCl = 5,0 %;  Vводн. = 5,0 мл; Vметанол = 500 

мкл; VCCl4 =  40 мкл; рН = 10.  

 

Для вибору оптимальної концентрації оцтового ангідриду дериватизацію 

дифенілкетонів проводили при його вмісті  0,02 - 0,70 ммоль/л. Як видно з 

рисунку 3.18, найбільш повно ацилпохідні утворюються при 300-кратному 

мольному надлишку дериватизуючого агенту. Ступені вилучення при цьому 

становлять від 80 % для БФ-1 до 98 % для БФ-3. Незначне зменшення ступенів 

вилучення продуктів ацилювання при 500-кратному надлишку ангідриду, 

можливо,  пов’язано зі зниженням рН водного середовища  та  зсувом рівноваги 
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реакції в сторону вихідних речовин. Тому в подальшій роботі 

використовували 300-кратний надлишок оцтового ангідриду. 
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Рис.  3.18.  Дисперсійна мікроекстракція ацильованих бензофенонів. 

Ступені вилучення від співвідношення оцтовий ангідрид/бензофенон в системі 

вода – метанол – тетрахлорметан:  СБФ  =  0,2 мкг/мл;  СNaCl = 5,0 %; Vводн. = 5,0 

мл; VCН3OH = 500 мкл; VCCl4
 =  40 мкл;  VCH3CN =  1,0 мл.  

 

Для вибору оптимальної лужності водного розчину реакцію ацилювання 

проводили в інтервалі рН 6,0 – 12,0. Як видно з рисунку 3.19, найбільш повне 

перетворення дифенілкетонів в ацетатні естери відбувається при рН 10,0 – 12,0. 

Ступені вилучення ацильованих продуктів дорівнюють  95 % для БФ-3, 89 % 

для БФ-2ОН та 82 % для БФ-1. Створення лужного середовища сприяє 

дисоціації фенольної групи сполук, що приводить до нуклеофільно-

електрофільної взаємодії бензофенону з оцтовим ангідридом і утворенню 

естеру. При зменшенні рН розчину < 10 ацилювання відбувається неповно 

внаслідок гідролізу естерів. Сильнолужне середовище (рН > 12) для проведення 

дериватизації не досліджували, оскільки оцтовий ангідрид в таких умовах 
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розкладається набагато  швидше,  ніж відбувається реакція 

ацилювання. Таким чином, оптимальним інтервалом рН було обрано  10,0 – 

12,0.  

Також була оптимізована температура дериватизації. Як видно з рисунку 

3.20,  найбільш повно дериватизація дифенілкетонів відбувається при 

температурі 20 – 30 оС для всіх сполук.  Ступені вилучення дериватів досягають 

при цьому 78 – 98 %.  При подальшому підвищенні температури повнота 

вилучення ацилпохідних зменшується, що пояснюється пришвидшенням 

гідролізу оцтового ангідриду  з утворенням оцтової кислоти. Оскільки оцтова 

кислота є слабшим електрофільним агентом порівняно з оцтовим ангідридом,  

ацилювання кислотою проходить неповністю і ступені вилучення дериватів 

зменшуються. 
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Рис. 3.19. Дисперсійна мікроекстракція ацильованих бензофенонів. 

Ступені вилучення від рН  в системі вода – метанол – тетрахлорметан:  СБФ  =  

0,2 мкг/мл; СNaCl = 5,0 %; Vводн.  = 5,0 мл; VCН3OH = 500 мкл; VCCl4
 =  40 мкл;  

VCH3CN =  1,0 мл.  
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Рис. 3.20. Дисперсійна мікроекстракція ацильованих бензофенонів. 

Ступені вилучення  від температури в системі вода – метанол – 

тетрахлорметан:  СБФ  = 0,2 мкг/мл; Vводн. = 5,0 мл; VCН3OH = 500 мкл; VCCl4
 =  40 

мкл;  VCH3CN =  1,0 мл.  

 

Оптимізацію умов дисперсійної МЕ ацильованих бензофенону-3, 

бензофенону-1 та 2-гідроксибензофенону починали з вибору екстрагенту. Для 

дослідження були використані хлорвмісні екстракційні розчинники: 

хлороформ, метиленхлорид і тетрахлорметан. В якості диспергуючого 

розчинника застосовували метанол.  З отриманих даних рис. 3.21 можна 

зробити висновок, що ступені вилучення ацилпохідних є найвищими при 

використанні тетрахлорметану  і становлять 95 % для БФ-3, 85 % для БФ-2ОН, 

70 % для БФ-1. При екстракції хлороформом та метиленхлоридом ступені 

вилучення ацильованих похідних зменшуються  до 75 − 85 % для БФ-3, 70 – 75 

% для БФ-2ОН, 50 – 55 % для БФ-1. 
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Рис. 3.21. Дисперсійна мікроекстракція ацильованих бензофенонів.  

Ступені вилучення різними екстрагентами в системі вода – метанол – 

екстрагент:  СБФ  =  0,2 мкг/мл; СNaCl = 5,0 %; Vводн.  = 5,0 мл; VCН3OH  = 500 мкл; 

Vекстрагента  = 100 мкл; VCH3CN =  1,0 мл. 

 

Для оцінки ефективності екстракційного розчинника були пораховані 

параметри розчинності Гільдебранда для ацильованих бензофенонів за 

формулою,  що наведена вище (с. 79). Величини теплот випаровування, 

температур кипіння, мольних об’ємів сполук були розраховані за програмою 

ACD LAB, яка знаходиться на сайті www.chemspider.com. Розраховані 

величини δБФ для дифенілкетонів та літературні δрозч для розчинників наведені у 

табл. 3.4.  Була побудована діаграма залежності  ступенів вилучення 

дифенілкетонів від різниці параметрів Гільдебранда для екстрагенту і 

бензофенону  за модулем │ δБФ - δрозч│. Як видно з діаграми (рис. 3.22), 

найбільша спорідненість бензофенонів спостерігається при використанні 

тетрахлорметану, ∆δ при цьому є найменшим і становить не більше 1,5, що 

відповідає критерію вибору оптимального екстрагента (с.77). Ступені 

вилучення ацильованих продуктів при екстракції тетрахлорметаном є 
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найвищими. Таким чином, в подальшій роботі був використаний 

тетрахлорметан. 

 

Таблиця 3.4 

Величини параметра розчинності Гільдебранда для ацильованих бензофенонів, 

екстракційних розчинників та водно-диспергуючих сумішей 

Речовина 
Параметр 
розчинності 
Гільдебранда 

Екстрагент 
Параметр 
розчинності 
Гільдебранда 

Вода ( 91%) – 
диспергатор 

(9%) 

Параметр 
розчинно-

сті 
Гільдебра
нда 

2,4-
діацетокси-
бензофенон 

16,6 
Дихлор-
метан 

20,2 
Вода - 
метанол 

46,3 

2-ацетокси-
бензофенон 

17,0 Хлороформ 18,7 Вода - ацетон 45,4 

2-ацетокси-
4-метокси- 
бензофенон 

16,6 
Тетрахлор-
метан 

18,0 
Вода - 

ацетонітрил 
45,5 

 

 

1 1,37 1,45 1,7 2,07 2,15 3,2 3,57 3,65
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Рис. 3.22. Ступені вилучення БФ-3, БФ-2ОН, БФ-1 різними 

екстрагентами: CCl4, CHCl3, CH2Cl2 від різниці параметрів розчинності 

Гільдебранда для бензофенонів і екстрагентів. 
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Диспергуючий розчинник повинен добре розчинятися у воді та в 

екстракційному розчиннику. При дисперсійній МЕ продуктів ацилювання 

дифенілкетонів в якості диспергаторів були досліджені полярні розчинники 

метанол, ацетонітрил, ацетон, екстракцію проводили тетрахлорметаном. За 

отриманими даними (рис. 3.23) ступені вилучення дифенілкетонів були 

максимальними і становили 70 – 95%  при використанні метанолу,  хоча при 

його заміні на ацетонітрил або ацетон  ацилпохідні вилучаються також 

достатньо повно, що вказує на високу диспергуючу здатність всіх використаних 

диспергаторів.   

Були пораховані значення різниці між параметрами розчинності 

Гільдебранда для оптимального екстрагента – тетрахлорметану і диспергаторів 

та бензофенонів і водно-диспергуючих сумішей і побудовані залежності 

ступенів вилучення дифенілкетонів від різниці між параметрами розчинності 

для екстрагента і диспергаторів та для бензофенонів і водно-диспергуючих 

сумішей (рис.3.24, а і б). Отримані результати підтверджують висновок про те, 

що при виборі оптимального диспергатора величина різниці параметрів 

Гільдебранда для екстрагента і диспергатора не повинна перевищувати 12 (с. 

80), а близькі значення ∆δ (28 – 30)  для бензофенонів і водно-диспергуючих 

сумішей при використанні різних диспергаторів підтверджують можливість 

заміни одного диспергатора на інший. В подальшому дослідженні в якості 

диспергатора використовували метанол, оскільки при його використанні 

ступені вилучення дифенілкетонів були найвищими.  
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Рис. 3.23. Дисперсійна мікроекстракція ацильованих бензофенонів.  

Ступені вилучення в системі вода  − CCl4 − диспергатор: СБФ  = 0,2 мкг/мл; СNaCl 

= 5,0 %;  Vводн. = 5,0 мл; Vдиспергатора = 500 мкл; VCCl4
 =100 мкл. 
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Рис. 3.24. Ступені вилучення ацильованих бензофенонів  від різниці між 

параметрами Гільдебранда для екстрагента і диспергатора (а) та бензофенонів і 

водно-диспергуючої суміші (б) при використанні ріних диспергаторів, 

екстрагент − тетрахлорметан.  
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Наступним етапом роботи було дослідження співвідношення об’ємів 

екстракційної і водної фаз. Як і для системи хлороформ – метанол – вода (с.82), 

об’єм краплини екстракту в системі тетрахлорметан – метанол – вода не 

співпадає з кількістю доданого розчинника. Встановлено об’єм краплини 

екстракту при додаванні 30  −  60 мкл тетрахлорметану, 500 мкл метанолу та 5,0 

мл води (табл. 3.5). Оскільки ступені вилучення ацильованих бензофенонів є 

максимальними при додаванні 40 − 60 мкл тетрахлоретану (рис. 3. 24), в 

подальшій роботі було обрано вміст екстрагенту 40 мкл, що відповідає 20 мкл 

екстракту. 

 

Таблиця 3.5 

Об’єми краплини екстракту в системі CCl4 − CH3OH − H2O   

(Vводн = 5,0 мл; VCH3OH =  500 мкл; VCH3CN =  1,0 мл) 

V тетрахлорметану, мкл 30 40 50 60 
V екстракту, мкл 16 20 30 40 

 

   Показано, що коефіцієнти концентрування (К) сполук зі збільшенням 

кількості доданого тетрахлорметану зменшуються від 250 до 100 (рис. 3.25). Це 

пояснюється розведенням розчину зі збільшенням об’єму екстракту. В 

оптимальних умовах величини  К становлять 160 − 215 для ацилпохідних 

дифенілкетонів. Таким чином, досягається концентрування сполук в 150 – 200 

разів. 
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Рис. 3.24. Дисперсійна мікроекстракція ацильованих бензофенонів. 

Ступені вилучення від вмісту тетрахлорметану в системі  вода − метанол −  

тетрахлорметан: СБФ = 0,2 мкг/мл; СNaCl = 5,0 %; Vводн. = 5,0 мл;  VCH3OH =  500 

мкл.  
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Рис. 3.25. Дисперсійна мікроекстракція ацильованих бензофенонів.   

Коефіцієнти концентрування  від вмісту тетрахлорметану в системі Н2О − 

CH3OH −  CCl4: СБФ = 0,2 мкг/мл; СNaCl = 5,0 %; Vводн. = 5,0 мл;  VCH3OH =  500 

мкл.  
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Вибір оптимальної кількості  метанолу проводили в діапазоні 250 - 1000 

мкл при  вмісті тетрахлорметану 40 мкл і водного розчину 5,0 мл. Як видно з 

рисунку 3.26, ступені вилучення ацилпохідних  є  максимальними при вмісті 

метанолу 400 –  800 мкл.  Таким чином, співвідношення кількості екстрагенту 

та диспергатору 1:12 є оптимальним при дисперсійній мікроекстракції 

ацетильованих бензофенонів і приводить до найбільш повного вилучення 

сполук. В подальшій роботі використовували  500 мкл метанолу, при більшому 

вмісті розчинника підвищується розчинення сполук у водно-метанольному 

розчині. 
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Рис. 3.26. Дисперсійна мікроекстракція ацильованих бензофенонів.    

Ступені вилучення від вмісту метанолу в системі Н2О − CH3OH −  CCl4: СБФ  = 

0,2 мкг/мл; СNaCl = 5,0 %; Vводн. = 5,0 мл; VCCl4 =  40 мкл. 

 

Також був оптимізований час встановлення екстракційної рівноваги при 

мікроекстракції бензофенонів. Як видно з рисунку 3.27,  достатньо 5 хвилин 
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для утворення  і вилучення ацилпохідних бензофенонів, ступені 

вилучення дериватів становили від 82 % для БФ-1 до 93 % для БФ-3.  
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Рис. 3.27. Дисперсійна мікроекстракція ацильованих бензофенонів.    

Ступені вилучення у часі в системі Н2О − CH3OH −  CCl4: СБФ  =  0,2 мкг/мл; 

СNaCl = 5,0 %; Vводн. = 5,0 мл; VCН3OH = 500 мкл; VCCl4
 =  40 мкл;  VCH3CN =  1,0 мл.  

 

Отже, дериватизація і дисперсійна мікроекстракція бензофенонів  

найбільш повно проходить  при 20 ºС впродовж 5 хв при 300-кратному  

мольному надлишку оцтового ангідриду, 20% вмісті ацетонітрилу,  рН 10,0 − 

12,0, при використанні суміші тетрахлорметан – метанол (40 : 500 мкл), 5,0 мл 

водного розчину  та центрифугуванні 2 хв (4000 об./хв). 

Таким чином, проведення одночасної дериватизації та дисперсійної 

мікроекстракції ацетильованих дифенілкетонів сприяє найбільш повному 

вилученню сполук  з водних розчинів. При цьому  ступені вилучення 

становлять від 80 до 95%, що є в 1,5 рази вище порівняно з дисперсійною 

мікроекстракцією неацильованих бензофенонів.  
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3.4. Оцінка кількісних параметрів дисперсійної мікроекстракції,  

ГХ/ПІД визначення бензофенонів та продуктів ацилювання 

При оптимальних умовах дисперсійної МЕ були розраховані ступені 

вилучення R, коефіцієнти концентрування К, коефіцієнти розподілу D 

продуктів ацилювання дифенілкетонів і порівняні з такими ж величинами для 

неацильованих сполук, а також порівняні кількісні характеристики ГХ/ПІД 

визначення ацильованих і неацильованих дифенілкетонів після 

мікроекстракційного концентрування з водних розчинів. Отримані дані 

представлені в таблиці 3.6.   

 

Таблиця 3.6 

Кількісні параметри дисперсійної мікроекстракції та ГХ/ПІД визначення 

бензофенонів  та продуктів ацилювання  

Компонент 
Дисперсійна МЕ бензофенонів Дисперсійна МЕ продуктів 

ацетилювання бензофенонів 
Лінійність 
ГГ, мкг/мл 

МВ, 
мкл/мл 

R, 
% 

K D 
Лінійність 
ГГ, мкг/мл 

МВ, 
мкл/мл 

R, 
% 

K D 

бензофенон 0,05 – 2,00 0,02 80 205 1200 – – – – – 

дифеніл-
метанол 0,3 – 2,00 0,08 42 120 210 – – – – – 

2-гідрокси- 
бензофенон 

0,1 – 2,00 0,03 72 190 790 0,01 – 2,00 0,003 90 200 1260 

2-гідрокси-4-
метокси-
бензофенон 

0,1 – 2,00 0,03 60 165 470 0,01 – 2,00 0,003 96 215 1880 

2,4-
дигідрокси- 
бензофенон*  

– – – – – 0,03 – 2,00 0,010 82 160 570 

      *Неацильований БФ-1 не визначається газовою хроматографією. 

 

З даних таблиці 3.6 видно, що при дисперсійній мікроекстракції 

ацильованих бензофенонів досягаються більші ступені вилучення порівняно з 

неацильованими сполуками. Також вилучення ацильованого БФ-3 
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характеризується в 1,3 рази вищими коефіцієнтами концентрування, 

коефіцієнти розподілу збільшуються в 1,5 –  5 разів при мікроекстракції 

дериватів порівняно з неацильованими сполуками.  

Метод ГХ/ПІД визначення ацильованих бензофенонів характеризується 

ширшим інтервалом концентрацій та кращою чутливістю порівняно з 

неацильованими дифенілкетонами. Проведення одночасного ацилювання і 

мікроекстракційного вилучення БФ-1 дає можливість визначати його 

мікрокількості у водному розчині газохроматографічно, що є неможливим без 

дериватизації. 

Кращу ефективність одночасної дериватизації та дисперсійної МЕ 

порівняно з одностадійною мікроекстракцією наглядно видно з двох 

хроматограм – ацильованих та неацильованих бензофенонів (рис. 3.28). 

Порівняно з хроматографічними піками неацильованих дифенілкетонів (рис. 

3.28 (a)) піки ацильованих продуктів є набагато вищими (рис. 3.28 (b)), що 

вказує на кращу чутливість ГХ/ПІД визначення сполук. 

В табл. 3.7 представлені основні характеристики колонки НР-5 при 

газохроматографічному визначенні сполук. Слід зауважити, що ефективність 

(число теоретичних тарілок) колонки НР-5  при хроматографічному розділенні 

ацильованих похідних бензофенонів є вищою порівняно з розділенням 

недериватизованих сполук. Також вищим є критерій розділення і селективність 

при газохроматографічному визначенні ацильованих сполук порівняно з 

недериватизованими. Значення факторів асиметрії хроматографічних піків 

бензофенонів  (табл. 3.8)  вказують на збільшення симетрії піків ацильованих 

похідних порівняно з неацильованими сполуками. Отримані дані свідчать про 

більшу ефективність газохроматографічного визначення бензофенонів на 

колонці НР-5 у формі ацильованих похідних порівняно з неацильованими. 
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Рис. 3.28. Хроматограми ацильованих (a) та неацильваних (b) 

бензофенонів в системі вода − диспергатор − екстрагент: СБФ   = 0,2 мкг/мл; 

СNaCl = 5,0 %; Vводн. = 5,0 мл; Vдисп. = 500 мкл; Vекстр. =  70 мкл. 

 

Таблиця 3.7 

Хроматографічні характеристики колонки НР-5 при ГХ/ПІД визначенні 

бензофенонів, ацетильовавних похідних  

Хроматографічні 
характеристики 

Ефективність, 
N 

Критерій 

розділення, Rs 

Селективність, λ 

Бензофенон 170000 − − 

Бензгідроль 110000 1,51 1,07 

2-гідроксибензофенон 220000 6,01 1,21 

2-гідрокси-4-метокси-

бензофенон 

130000 3,23 1,19 

2-Ацетокси-4-метокси-

бензофенон 

3000000 − − 

2-Ацетокси-бензофенон 5000000 12,31 1,17 

2,4-Діацетокси-

бензофенон 

5000000 16,26 1,23 
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Таблиця 3.8 

Фактори асиметрії бензофенонів  

Фактор асиметрії 2-Гідрокси-
бензофенон 

2-Гідрокси-
4-метокси-
бензофенон 

2,4-
Дигідрокси-
бензофенон 

Бензофенони  0,92 0,79 – 
Ацетильовані 
бензофенони 1,1 0,96 0,98 
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 Висновки до розділу 3 

Таким чином, визначені оптимальні умови капілярної та дисперсійної 

рідинної мікроекстракції суміші бензофенону, дифенілметанолу, 2-

гідроксибензофенону та 2-гідрокси-4-метоксибензофенону з водних розчинів. 

Показано, що при  капілярній мікроекстракції бензофенони вилучають 

толуолом за 15 хв. при рН 4 − 6. Встановлено, що при дисперсійній 

мікроекстракції бензофенони екстрагують сумішшю хлороформ – метанол у 

співвідношенні 1 : 7 за об’ємом  при рН 4 −6 впродовж 5 хв. На більшу 

ефективність дисперсійної мікроекстракції порівняно з капілярною вказують 

вищі в 1,5 – 2 рази коефіцієнти концентрування та ступені вилучення, більші в 

2 –6 разів коефіцієнти розподілу.   

Показана можливість поєднання дериватизації оцтовим ангідридом і 

дисперсійного мікроекстракційного концентрування продуктів ацилювання 2-

гідрокси-4-метоксибензофенону, 2-гідроксибензофенону та 2,4-

дигідроксибензофенону. Встановлено, що ацилювання гідроксилвмісних 

дифенілкетонів у водному розчині відбувається найбільш повно при  20%  

ацетонітрилу, 300-кратному мольному надлишку оцтового ангідриду, а 

вилучення  сполук  проводять сумішшю тетрахлорметан − метанол (1:12) при 

рН 10 − 12 впродовж 5 хв. Доведена можливість ГХ/ПІД визначення 

мікрокількостей 2,4-дигідроксибензофенону після ацилювання і 

мікроекстракційного концентрування. Ступені вилучення гідроксильованих 

бензофенонів є в 1,5 рази, а коефіцієнти розподілу − в 2 − 4 рази вищими 

порівняно з неацильованими сполуками. При поєднанні дериватизації з 

мікроекстракційним концентруванням був досягнутий ширший інтервал 

лінійності та нижчі межі виявлення для всіх дифенілкетонів.  

Таким чином,  для виділення з водного розчину та ГХ визначення 

мікрокількостей дифенілкетонів, які не містять гідроксигруп, найбільш 

ефективною є дисперсійна МЕ, а для концентрування мікрокількостей 
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гідроксилвмісних бензофенонів найбільш ефективною є дисперсійна 

МЕ продуктів ацилювання. 

Встановлено, що для  визначення ефективності екстрагентів та 

диспергаторів при дисперсійній мікроекстракції  доцільно використовувати 

параметри розчинності Гільдебранда.  Було теоретично показано і 

експериментально доведено, що  більш ефективними екстрагентами при 

дисперсійній мікроекстракції бензофенонів та їх ацильованих продуктів з 

водних розчинів є хлороформ і тетрахлорметан. 

 Також показано, що диспергуюча дія полярних розчинників з високим 

дипольним моментом, а саме метанолу, ацетону, ацетонітрилу є близькою, що 

вказує на можливість використання будь-якого з них в якості диспергатора. 

Приблизне оптимальне співвідношення екстрагент – диспергатор – вода має 

становити 1 : 10 : 100, а оптимальний об’єм екстракту – 15 – 45 мкл.  
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РОЗДІЛ 4. РІДИННА МІКРОЕКСТРАКЦІЯ ПАРАБЕНІВ 

4.1. Оптимізація умов капілярної мікроекстракції парабенів 

Для вибору кращої екстракційної системи для вилучення метил-, етил-, 

пропілпарабенів з водних розчинів були оптимізовані та порівняні дві системи 

рідинної мікроекстракції: капілярна і дисперсійна.  

При капілярній мікроекстракції парабенів були використані толуол, 

гексан і етилацетат. Найвищі ступені вилучення  − 10 % для метил-; 20 %  для 

етил-; 30 % для пропілпарабену  були отримані при застосуванні толуолу (рис. 

4.1). При екстракції гексаном ступені вилучення парабенів зменшуються вдвічі. 

Етилацетат взагалі не тримається в мембранному капілярі, при заповненні 

проходить крізь пори мембранної стінки, що унеможливлює мікроекстракцію. 

Найліпше вилучення парабенів толуолом  можна пояснити близькою 

полярністю екстрагенту, поліпропілену і досліджуваних сполук. Також толуол 

краще інших розчинників імпрегнується (“утримується”) в порах 

поліпропіленового капіляра і при заповненні капіляру розчинником його стінки 

стають прозорими, що вказує на «наповнюваність» капіляру, в інших 

розчинниках такого ефекту не спостерігається. 

Більш ефективне вилучення пропілпарабену, ніж етил- і метилпарабену, 

можливо, пов’язано з різницею в полярності сполук. Зі збільшенням алкильного 

радикалу полярність зменшується, а log Р сполук зростає  (табл. 1.2), що 

обумовлює більшу спорідненість пропілпарабену до толуолу  порівняно з 

метил- і етилпарабенами.  

Важливим параметром капілярної мікроекстракції є час. Екстракційна 

рівновага при вилученні парабенів встановлюється впродовж 15 – 20 хв (рис. 

4.2). При проведенні мікроекстракції більше 20 хв ступені вилучення парабенів 

зменшуються,  що, можливо, пов’язано з частковим випаровуванням 

розчинника, зменшенням розчинності і сорбцією сполук на стінках капіляру. 

Тому для подальшого дослідження було обрано час 15 хв. 
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Рис. 4.1. Капілярна мікроекстракція парабенів. Ступені вилучення від 

природи екстрагенту в системі вода − екстрагент: СПБ = 5,0 мкг/мл; CNaCl = 10 %;  

Vводн. = 10,0 мл;  Vекстр. =  40 мкл.  

 

Був вивчений вплив pH водного середовища на ефективність капілярної 

мікроекстракції парабенів. При зміні рН в інтервалі  2,0 – 9,0 найбільш повне 

вилучення сполук відбувається в інтервалі рН 3,0 – 6,0, ступені вилучення при 

цьому становили від 10 % для метил- до 30 % для пропілпарабену.  Естери п-

гідроксибензойної кислоти є слабкими кислотами з величинами рКа 8,17; 8,22 та 

8,35 для метил-, етил- та пропілпарабенів відповідно  (табл. 1.2). Зменшення 

повноти вилучення парабенів в лужному середовищі при рН > 8 можна 

пояснити їх дисоціацією по гідроксигрупі (схема 1.2, а).  
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Рис. 4.2. Капілярна мікроекстракція парабенів. Ступені вилучення у часі в 

системі вода − толуол: СПБ = 5,0 мкг/мл; CNaCl = 10 %; Vводн. = 10,0 мл;  Vтолуолу =  

40 мкл.  
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Рис. 4.3. Капілярна мікроекстракція парабенів. Ступені вилучення від рН 

в системі вода − толуол: СПБ = 5,0 мкг/мл; CNaCl = 10 %; Vводн .= 10,0 мл;  Vтолуолу =  

40 мкл.  

 

Загальновідомо, що додавання неорганічних солей покращує екстракцію 

полярних речовин, що пояснюється ефектом висолювання [240]. Було 
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досліджено вплив NaCl на ефективність вилучення парабенів. 

Встановлено, що при збільшенні концентрації солі від 5 до 25 %  ступені 

вилучення  парабенів  ростуть (рис. 4.4).  При цьому найбільш повно 

вилучаються парабени в екстракційну фазу при вмісті NaCl ≥ 10 %.  
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Рис. 4.4. Капілярна мікроекстракція парабенів. Ступені вилучення від 

вмісту  NaCl в системі вода − толуол: СПБ = 5,0 мкг/мл; Vводн = 10,0 мл;  Vтолуолу =  

40 мкл.  

 

Таким чином, оптимальними умовами капілярної мікроекстракції метил-, 

етил- та пропілпарабенів з водних розчинів є наступні: час екстракції 15 хв.; рН 

водного розчину 3,0 – 6,0, вміст NaCl 10 %, екстрагент – толуол, 40 мкл. 

Оскільки ступені вилучення метил-, етил- і пропілпарабенів капілярною 

мікроекстракцією є низькими,  для збільшення повноти вилучення сполук  була 

досліджена дисперсійна мікроекстракця естерів п-гідроксибензойної кислоти. 
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4.2. Вибір оптимальних умов дисперсійної мікроекстракції 

парабенів 

Оптимізацію умов дисперсійної мікроекстракції парабенів починали з 

вибору екстрагенту. В роботі були досліджені хлороформ, дихлорметан, 

тетрахлорметан. Всі дані розчинники вилучають естери п-гідроксибензойної 

кислоти з водного розчину, з них більш ефективно – хлороформ і дихлорметан 

(рис. 4.5). При екстракції хлороформом ступені вилучення  є максимальними і 

становлять 50, 60 і 70 % для метил-, етил- і пропілпарабенів, відповідно. 

Для теоретичного обгрунтування вибору екстракційного розчинника були 

використані параметри розчинності Хансена, які враховують різні типи 

взаємодій,  а саме дисперсійні, дипольні та водневі між  речовиною і 

розчинником. За літературними даними параметрів Хансена [246], (додаток Б) 

для метил-, етил-, пропілпарабенів, різних екстрагентів була порахована 

величина Ra, яка відповідає за екстрагуючу здатність розчинника. Ra  - це міра 

спорідненості речовини до розчинника, по якій можна передбачити 

ефективність вилучення певним екстрагентом. Ra розраховується за формулою: 

 

Де δD – параметр розчинності Хансена, що враховує дисперсійні 

взаємодії; δР – параметр розчинності Хансена, що враховує дипольні взаємодії; 

δН – параметр розчинності Хансена, що враховує водневі взаємодії. 

Чим меншим є значення Ra, тим більшою є міра спорідненості речовини 

до розчинника. 

За розрахованими величинами міри спорідненості Ra між парабенами і 

екстрагентами: CH2Cl2, CHCl3, CCl4 була побудована діаграма залежності 

ступеня вилучення парабену від Ra. З наведеної діаграми (рис. 4.6) можна 

зробити висновок про більшу спорідненість парабенів до хлороформу і 

дихлорметану ніж до тетрахлоретану, оскільки величини міри спорідненості Ra 

становлять 1 – 8 для  CH2Cl2 і CHCl3  і 11 – 17 для CCl4. Таким чином, значення 
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Ra  не більше 10 можна вважати критерієм вибору оптимального 

екстрагенту при мікроекстракції парабенів, що підтверджується ступенями 

вилучення сполук не менше 50% (рис. 4.5).  Нижчі ступені вилучення парабенів 

дихлорметаном порівняно з хлороформом  можна пояснити  частковою 

розчинністю дихлорметану у воді, що призводить до збільшення розчинення 

сполук у водній фазі і зменшення їх ступенів вилучення. Тому в подальшому 

дослідженні використовували хлороформ, розчинність у воді якого значно 

менша порівняно з дихлорметаном (додаток В), а ступені вилучення більші. 
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Рис. 4.5. Дисперсійна мікроекстракція парабенів. Ступені вилучення  при 

використанні різних екстрагентів в системі вода − ацетон − екстрагент: СПБ = 

1,0 мкг/мл; CNaCl = 10 %; Vводн.  = 5,0 мл;  Vацетону =  500 мкл, Vекстр.  =  70 мкл. 

 

В якості диспергатора були досліджені розчинники з високим дипольним 

моментом: метанол, ацетон, ацетонітрил. Встановлено, що більш повне 

вилучення сполук відбувається при застосуванні ацетону, ступені вилучення 

становлять 50, 60 та 70 % для метил-, етил- та пропілпарабенів (рис. 4.7). При 

використанні ацетонітрилу та метанолу повнота вилучення сполук зменшується 

несуттєво, величини R знижуються на 5 – 10 %.   
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Рис. 4.6. Дисперсійна мікроекстракція парабенів. Діаграма залежності 

ступеня вилучення парабенів від Ra до різних екстрагентів: СHCl3, CH2Cl2, CCl4. 

 

Для обґрунтування вибору диспергатора використовували параметри 

розчинності Хансена δ парабенів і розчинників (додаток Б). Для більш точного 

розрахунку δ екстракційної фази її склад був визначений газохроматографічно. 

Встановлено, що при використанні в якості екстрагенту хлороформу метанол 

майже не переходить в екстракційну фазу, а залишається у водно-дисперсійній. 

Об’ємна доля ω ацетонітрилу і ацетону в екстракті  зростає зі збільшенням його 

доданої кількості (табл. 4.1). Також нами показано, що при екстракції 

тетрахлорметаном полярні розчинники не містяться в органічній фазі. В усіх 

випадках вода в екстракті є в незначній кількості, її вміст становить, від 0,03 % 

в екстракті тетрахлорметан – метанол до 1,0 % в екстракті хлороформ −  ацетон 

(табл. 4.2). 
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Рис. 4.7. Дисперсійна мікроекстракція парабенів. Ступені вилучення в 

присутності різних диспергаторів в системі вода − хлороформ − диспергатор: 

СПБ = 1,0 мкг/мл; CNaCl = 10 %; Vводн. = 5,0 мл;  VCHСl3 =  70 мкл, Vдисп.  =  500 мкл.  

 

Враховуючи склад екстракційної і водно-дисперсійної фаз, параметри 

Хансена для розчинників, були пораховані величини  міри спорідненості  Ra 

(або точніше, відмінності) між водно-дисперсійною і екстракційною фазами і 

між екстракційним і дисперсійним розчинниками, а також побудовані діаграми 

залежності Ra від типу розчинників  (рис.4.8, а і б).   

За даними рисунку 4.8,а величини Ra між екстракційною і водно-

дисперсійною фазами є близькими для метанолу, ацетону і ацетонітрилу при 

використанні одного екстрагента, що вказує на їх схожу диспергуючу дію. Дані 

діаграми 4.8, б вказують на більшу спорідненість ацетону до хлороформу 

порівняно з ацетонітрилом і метанолом. Можна зробити висновок, що при 

дисперсійній мікроекстракції хлорвмісними екстрагентами підходить такий 

диспергатор, міра спорідненості якого до екстрагента ≤ 27 (рис.4.8, б). 

 

 

Таблиця 4.1 
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Склад екстракційної і  водно-дисперсійної фаз при додаванні 

суміші хлороформ (0,07мл) – диспергатор до води ( 5,0 мл) 

Об’єм  
диспергатора, мкл 

Ацетон,  
об’ємна доля в 
екстракті, % 

Ацетонітрил,  
об’ємна доля в 
екстракті, % 

Об’ємна доля 
диспергатора у 

водно-дисперсійній 
фазі, % 

250  16 − 4,7 

400  28 2 7,3 
750  43 17 12,9 
1000  49 28 16,5 

 

 

Таблиця 4.2 

Вміст води (%) в екстракційній фазі при дисперсійній мікроекстракції з 

використанням різних розчинників 

             Диспергатор 
Екстрагент Метанол Ацетон Ацетонітрил 

Хлороформ 0,12  1,0  0,32  
Тетрахлорметан 0,03  − − 

 

Була побудована залежність ступеня вилучення парабенів від Ra між 

парабенами і водно-дисперсійною фазою для різних диспергаторів (рис.4.9). 

Близькі значення Ra  і високі ступені вилучення (R ≥ 50%) при використанні 

метанолу, ацетону і ацетонітрилу вказують на можливість застосування будь-

якого дослідженого диспергуючого розчинника. Оскільки отримані результати 

вказують на більшу спорідненість парабенів до ацетону порівняно з метанолом 

та ацетонітрилом, значення Ra між ацетоном і екстрагентом менші, ніж для 

метанолу і ацетонітрилу, тому для подальшої роботи був обраний ацетон. 
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Рис. 4.8. Величини Ra між екстракційною та водно-дисперсійною фазами 

(а) і між екстрагентом і диспергатором (б) при використанні різних екстрагентів 

та диспергаторів.  
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Рис.4.9. Дисперсійна мікроекстракція парабенів. Діаграма залежності 

ступеня вилучення від Ra  між парабенами і водно-дисперсійною фазою з 

різними диспергаторами: 1, 4, 6 – ацетон; 2,5, 7 – ацетонітрил; 3, 8, 9 – метанол. 

Екстрагент – хлороформ. 
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Оскільки ацетон, ацетонітрил і метанол є розчинниками з 

близькими величинами  поверхневого натягу (додаток В), а їх вміст у водно-

дисперсійній фазі становить  5 – 10%, то при їх додаванні до води поверхневий 

натяг на межі фаз зменшується (табл. 4.3).  Це призводить до стабілізації 

емульсії і підвищення ефективності екстракції. 

Таблиця 4.3 

Величини поверхневого натягу розчинників та сумішей вода - розчинник 

Розчинник 

Поверхне-
вий натяг 
розчинника, 
дін/см 

Поверхневий натяг 
суміші розчинник  − 
вода (1:10, об.), 

дін/см 

Екстрагент 

Поверхне-
вий натяг 
екстра-

генту, дін/см 
метанол 22,55 67,52 дихлорметан 28,12 
ацетон 23,32 67,59 хлороформ 27,16 

ацетонітрил 19,10 67,21 
тетрахлормета

н 
26,80 

вода 71,97 − − − 
 

Як було вказано вище (с. 82), кількості і співвідношення між 

розчинниками  суттєво впливають на ефективність мікроекстракції [10].  

Оскільки об’єм доданого екстрагента не співпадає з об’ємом краплини 

екстракту, був визначений об’єм екстракційної фази при різній кількості 

доданого екстрагенту (табл. 4.4).  

Таблиця 4. 4 

Об’єми краплини хлороформного екстракту у водному розчині  

(Vводн = 5,0 мл;  V(CH3)2СO =  500 мкл) 

V доданого 
хлороформу, мкл 50 60 70 80 90 100 

V краплини, мкл 20 35 40 70 90 108 
 

Показано, що ступені вилучення сполук є найбільшими при додаванні 70 

– 100 мкл хлороформу (рис. 4.10). Оптимальною кількістю доданого 

хлороформу було обрано 70 мкл, при якому ступені вилучення дорівнюють від 

50 % для метилпарабену до 70 % для пропілпарабену.  
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З даних рис. 4.11 видно, що зі збільшенням вмісту хлороформу 

до 100 мкл  коефіцієнти концентрування знижуються в 2 − 5 разів, що 

пояснюється збільшенням об’єму екстракту. При оптимальному об’ємі 

екстракту 40 мкл величини К становлять від 40 для метилпарабену до 80 для 

пропілпарабену. 
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Рис. 4.10. Дисперсійна мікроекстракція парабенів. Ступені вилучення від 

вмісту доданого хлороформу в системі вода − хлороформ − ацетон: СПБ = 1,0 

мкг/мл; CNaCl = 10 %; Vводн. = 5,0 мл;  V(CH3)2CO =  500 мкл.  

 

Кількість доданого диспергатора також впливає на повноту вилучення 

парабенів. Мікроекстракцію сполук досліджували  при додаванні  250 − 1000 

мкл ацетону при сталому вмісті хлороформу (70 мкл) і води (5 мл). Як видно з 

рис. 4.12, найбільш повне вилучення парабенів спостерігається  при вмісті 

ацетону 500 – 750 мкл. З подальшим збільшенням кількості диспергатора 

ступінь вилучення парабенів дещо зменшується. Це, можливо, пов’язано зі 

збільшенням розчинності парабенів у водно-дисперсійній фазі при вмісті 

ацетону більше 15 %.  
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Рис. 4.11. Дисперсійна мікроекстракція парабенів. Коефіцієнти 

концентрування від вмісту доданого хлороформу в системі вода − хлороформ − 

ацетон: СПБ = 1,0 мкг/мл; CNaCl = 10 %; Vводн. = 5,0 мл;  V(CH3)2CO =  500 мкл. 
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Рис. 4.12. Дисперсійна мікроекстракція парабенів. Ступені вилучення від 

вмісту ацетону в системі вода − хлороформ − ацетон: СПБ = 1,0 мкг/мл; CNaCl = 

10 %; Vводн. = 5,0 мл;  V(CHCl3) =  70 мкл. 



 

121 

 

121 

 

Були розраховані величини міри спорідненості Ra між парабенами і 

екстракційною фазою з врахуванням її складу (табл. 4.1). Як видно з діаграми 

залежності  Ra між парабенами і екстракційною фазою від вмісту доданого 

ацетону (рис.4.13) величина Ra трохи зменшується зі збільшенням його 

кількості, що вказує на підвищення ефективності екстрагенту. Для подальшої 

роботи було обрано 500 - 750 мкл диспергатора, де ступені вилучення є 

максимальними  (рис.4.12). Зменшення вилучення сполук при більшому вмісті 

ацетону, можливо, пов’язано з ростом розчинності дериватів у водно-

ацетоновій фазі. 
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Рис. 4.13. Ra для парабенів  та екстракційної фази від вмісту ацетону в 

системі вода − хлороформ − ацетон: СПБ = 1,0 мг/л; Vводн. = 10,0 мл; VСHСl3 =  80 

мкл. 

Залежність ступенів вилучення цільових компонентів від часу 

представлена на рис. 4.14. При дисперсійній МЕ парабенів екстракційна 

рівновага встановлюється впродовж 5 хв. Це пояснюється великою площею 

поверхні контакту між мікрокраплинами екстракту і водно-ацетоновим 

розчином. У подальших дослідженнях мікроекстракцію проводили 5 хв. 
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Рис. 4.14. Дисперсійна мікроекстракція. Ступені вилучення парабенів у 

часі в системі вода − хлороформ − ацетон: СПБ = 1,0 мкг/мл; Vводн. = 5,0 мл; CNaCl 

= 10 %;  VCHCl3 =  70 мкл; V(CH3)2CO =  500 мкл.  
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Рис. 4.15. Дисперсійна мікроекстракція парабенів. Ступені вилучення від рН в 

системі вода −- хлороформ − ацетон: СПБ = 1,0 мкг/мл; CNaCl = 10 %; Vводн = 5,0 

мл;  VCHCl3 =  70 мкл; V(CH3)2CO =  500 мкл.  
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Кислотність середовища була вивчена в інтервалі рН 2,0 – 10,0 

(рис. 4.15). Оптимальним інтервалом рН обрано 3,0 – 6,0. Як було зазначено 

вище (с. 110), парабени є слабкими кислотами з величинами рКа більше 7,0. 

Різке зменшення площ піків в лужному середовищі (при рН > 8) можна 

пояснити дисоціацією парабенів та гідролізом по естерній групі. 

Також показано, що мікроекстракційне вилучення естерів відбувається 

більш повно при додаванні NaCl (рис.4.16), що пояснюється ефектом 

висолювання − зменшенням розчинності сполук зі збільшенням вмісту солі. В 

подальшій роботі використовували 10% розчин NaCl, при такому вмісті солі 

вилучення було достатньо повним. 
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Рис. 4.16. Дисперсійна мікроекстракція парабенів. Ступені вилучення парабенів 

від вмісту NaCl в системі вода − хлороформ − ацетон: СПБ = 1,0 мкг/мл; Vводн. = 

5,0 мл;  VCHCl3 =  70 мкл; V(CH3)2CO =  500 мкл.  

 

        Отже, оптимальними умовами дисперсійного мікроекстракційного 

концентрування парабенів з водних розчинів були наступні: час 5 хв; рН 3,0 – 

6,0; диспергатор – ацетон, 500 мкл; екстрагент – хлороформ, 70 мкл; вміст NaCl 

– 10 %. 
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В оптимальних умовах капілярної та дисперсійної 

мікроекстракції були пораховані ступені вилучення R, коефіцієнти 

концентрування K і розподілу D, визначені інтервал лінійності та межі 

виявлення МВ за 3s-критерієм. Отримані дані представлені в табл. 4.5.  

Порівнюючи 2 типи концентрування парабенів можна відмітити, що час 

дисперсійної мікроекстракції зменшився в 3 рази порівняно з капілярною, 

ступені вилучення, коефіцієнти розподілу та концентрування збільшилися в 1,5 

− 5 разів. Також в 2 рази знизилися межі виявлення для етил- і пропілпарабенів. 

 

Таблиця 4.5 

Порівняння кількісних характеристик капілярної та дисперсійної 

мікроекстракції та ГХ/ПІД визначення парабенів 

Компонент 

Капілярна мікроекстракція 
парабенів 

Дисперсійна мікроекстракція 
парабенів 

Інтервал 
лінійності, 
мкг/мл 

МВ, 
мкг/мл 

R, 
% 

К D 
Інтервал 
лінійності, 
мкг/мл 

МВ, 
мкг/мл 

R, 
% 

К D 

метилпарабен 1,0 – 10,0 0,32 10 25 30 0,10 – 5,0 0,030 50 45 85 

етилпарабен 1,0 – 10,0 0,32 15 40 70 0,05 – 5,0 0,015 60 65 180 

пропілпарабен 1,0 – 10,0 0,30 30 75 100 0,05 – 5,0 0,012 70 85 440 
  

Оскільки вилучення парабенів, в першу чергу метилпарабену, з водного 

розчину було неповним при обох типах концентрування, а межі кількісного ГХ 

визначення сполук за 10 s-критерієм становили лише 0,05 – 0,10 мкг/мл, що є 

недостатнім для аналізу екологічних та біологічних зразків, в подальшій роботі 

була досліджена можливість поєднання дериватизації парабенів оцтовим та 

пропіоновим ангідридами у водному розчині з дисперсійною мікроекстракцією.   
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    4.3. Встановлення оптимальних умов дисперсійної 

мікроекстракції  парабенів з попереднім ацилюванням 

З метою збільшення повноти вилучення, покращення хроматографічних 

властивостей сполук, підвищення чутливості газохроматографічного 

визначення була досліджена можливість одночасної дериватизації парабенів 

оцтовим або пропіоновим ангідридом і мікроекстракційного вилучення 

продуктів ацилювання з водного розчину.  

Реакція ацилювання пропіоновим ангідридом наведена нижче, оцтовий 

ангідрид реагує аналогічно: 

 

де R – СН3, С2Н5, С3Н7, С4Н9; R′ – СН3, С2Н5. 

 
Вибір оптимальних умов ацилювання парабенів починали з визначення 

вмісту оцтового та пропіонового ангідридів, необхідного для повного 

переведення парабенів в ацилпохідні. З літератури [242, 243] відомо, що реакції 

ацилювання зазвичай проводять у лужному середовищі в органічних 

розчинниках основної природи, наприклад, піридині. У даному дослідженні 

буда вивчена можливість ацилювання у водному розчині при додаванні 

надлишку ацилюючого реагенту. 

Повноту утворення естерів вивчали в діапазоні 5 − 100-кратного 

мольного надлишку ангідриду. Було доведено, що при недостатній кількості 

оцтового та пропіонового ангідридів  в екстракті залишались неацильовані 

парабени, піки яких можна було побачити на хроматограмі (рис 4.17, а).  

Починаючи з 50-кратного мольного надлишку оцтового та 30-кратного 

надлишку пропіонового ангідриду хроматографічні піки неацильованих сполук 

не реєструвалися ( рис 4.17, б). Ступені вилучення продуктів ацилювання 
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парабенів становили 90 − 99 % при 50-кратному і вище мольному 

надлишку оцтового і пропіонового ангідридів (рис.4.18; 4.19).  

 

  

             а)                                                          б) 

 

Рис. 4.17. Хроматограми ацетильованих парабенів при 5-кратному (а) та 

50-кратному (б) мольному надлишку оцтового ангідриду: а) 1; 3; 5 – 

неацетильовані метил-,  етил-, пропілпарабени; а) 2; 4; 6  і  б) 1; 2; 3 – 

ацетильовані метил-, етил-, пропілпарабени. 

 

Ацилювання парабенів проводили в інтервалі рН 3,6 – 12,0. Дані рисунків 

4.20, 4.21  вказують на те, що утворення ацилпохідних парабенів є найбільш 

повним при рН 8,0 - 9,0. У кислому і нейтральному середовищі вилучення 

ацилпарабенів зменшується, що може бути обумовлено гідролізом естерів 

(схема 1.2, с. 38). Сильнолужнє середовище (рН > 12) для проведення 

дериватизації не досліджували, оскільки ангідриди аліфатичних карбонових 

кислот в таких умовах швидко розкладаються. Таким чином, оптимальним 

інтервалом було обрано  рН 8,0 – 9,0.  
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Рис. 4.18. Дисперсійна 

мікроекстракція ацетильованих 

парабенів. Ступені вилучення від 

мольного співвідношення  оцтовий 

ангідрид : парабен в системі вода – 

хлороформ – ацетонітрил. СПБ = 1,0 

мкг/мл; CNaCl = 3,0 %;  Vводн. = 8,0 

мл;  VCHCl3 = 80 мкл; VCH3CN = 400 

мкл.  

Рис. 4.19. Дисперсійна 

мікроекстракція пропіонованих 

парабенів. Ступені вилучення від 

мольного співвідношення  

пропіоновий ангідрид : парабен  в 

системі вода – хлороформ – 

ацетонітрил: СПБ = 1,0 мкг/мл; CNaCl 

= 3,0 %; Vводн. = 8,8 мл;  VCHCl3
= 80 

мкл; VCH3CN =  500 мкл. 

Оптимізацію умов дисперсійної мікроекстракції продуктів дериватизації  

починали з встановлення складу дисперсійної суміші. Для дослідження були 

використані хлорвмісні екстракційні розчинники: CH2Cl2, CHCl3, CCl4. В якості 

диспергуючого розчинника застосовували ацетонітрил. Отримані дані 

показали, що ацильовані естери найкраще вилучалися хлороформом (рис. 4.22, 

4.23).   Ступені вилучення при цьому становили 90 – 99 % для всіх продуктів. 
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Рис. 4.20. Дисперсійна 

мікроекстракція ацетильованих 

парабенів. Ступені вилучення від 

рН в системі вода – хлороформ − 

ацетонітрил: СПБ = 1,0 мкг/мл; CNaCl 

= 3,0 %;   Vводн. = 8,0 мл;  VCHCl3 =  

80 мкл; VCH3CN =  400 мкл.  

Рис. 4.21. Дисперсійна 

мікроекстракція пропіонованих 

парабенів. Ступені вилучення від 

рН в системі вода – хлороформ − 

ацетонітрил: СПБ = 1,0 мкг/мл; Vводн. 

= 8,8 мл;  CNaCl = 3,0 %;  VCHCl3 =  80 

мкл; VCH3CN =  500 мкл. 

 

 Для теоретичного обгрунтування вибору екстрагенту були використані 

параметри розчинності Хансена. Були оцінені параметри Хансена  для 

ацетильованих метил-, етил-, пропілпарабенів, використовуючи літературні 

дані величин δD, δР, δН  для неацильованих метил-, етил-, пропіл- і 

бутилпарабенів, а також вплив метокси-, етокси-, пропіоксигруп на величину δ 

для ацетофенону, 4-метоксиацетофенону, 4-етоксиацетофенону, 4-

пропіоксиацетофенону, вплив гідрокси-, ацетоксигрупи на  δ  для бензойної, 

саліцилової і 2-ацетоксибензойної кислоти (таблиці в додатку Б) [246]. Була 

порахована величина Ra – міра спорідненості ацетильованих парабенів до  

екстрагента. Чим меншим є значення Ra, тим більшою є міра спорідненості 

естеру до екстрагенту. 
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Рис. 4.22. Дисперсійна 

мікроекстракція ацетильованих 

парабенів. Ступені вилучення 

різними екстрагентами в системі 

вода – екстрагент – ацетонітрил: 

СПБ = 1,0 мкг/мл; CNaCl = 3,0 %;   

Vводн. = 8,0 мл;  VCHCl3 =  80 мкл;  

VCH3CN = 400 мкл; рН = 9,0. 

Рис.4.23. Дисперсійна 

мікроекстракція пропіонованих 

парабенів. Ступені вилучення 

різними екстрагентами в системі 

вода – екстрагент – ацетонітрил: 

СПБ = 1,0 мкг/мл; CNaCl = 3,0 %;   

Vводн. = 8,8 мл;  VCHCl3 =  80 мкл;  

VCH3CN = 500 мкл; рН = 9,0. 

 

Була побудована діаграма залежності ступенів вилучення сполук від Ra 

між ацетильованими продуктами і екстрагентами (рис. 4.24). З наведеної 

діаграми можна зробити висновок про більшу спорідненість ацетилпарабенів до 

хлороформу і дихлорметану порівняно з тетрахлорметаном, оскільки величини 

Ra є найменшими.  Тому при подальшому дослідженні ДРМЕ можна 

використовувати як хлороформ,  так і дихлорметан, для яких Ra становить не 

більше 10. Нами  при дослідженні був обраний хлороформ. Логічно, що для 

пропіонованих сполук має бути аналогічна залежність. 
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Рис. 4.24. Дисперсійна мікроекстракція ацетильованих парабенів. 

Діаграма залежності ступенів вилучення від Ra між парабенами та різними 

екстрагентами: СHCl3, CH2Cl2, CCl4. 

  

Диспергируючий розчинник повинен добре змішуватися як з водою, так і 

з екстракційним розчинником [10]. В роботі в якості диспергатора були 

досліджені полярні розчинники з високим дипольним моментом: метанол, 

ацетон, ацетонітрил, етанол. За результатами дослідження (рис. 4.25, 4.26) 

можна зробити висновок про високу диспергуючу здатність всіх досліджених 

розчинників, оскільки повнота вилучення ацетильованих та пропіонованих 

парабенів при використанні метанола, етанола, ацетону, ацетонітрилу 

становить 98 – 99 %. Як зазначалося вище, це пов’язано зі зменшенням 

поверхневого натягу на межі розподілу двох фаз,   що призводить до 

стабілізації емульсії, утворення великої площі контакту фаз і швидкого 

масопереносу речовини у екстракційну фазу.  В якості диспергатора був 

обраний ацетонітрил, хоча можна використовувати і будь-який інший 

диспергатор. Цей висновок підтверджується і розразрахованими величинами 

міри спорідненості Ra, які є дуже близькими при використанні різних 

дспергаторів (рис. 4.29). 
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Рис. 4.25. Дисперсійна  

мікроекстракція з ацетильованих 

парабенів. Ступені вилучення  при 

використанні різних диспергаторів 

в системі вода – хлороформ – 

диспергатор: СПБ = 1,0 мкг/мл; CNaCl 

= 3,0 %; CNaCl = 3,0 %;  Vводн. = 8,0 

мл;  VCHCl3 = 80 мкл; VCH3СN =  400 

мкл.  

Рис. 4.26. Дисперсійна 

мікроекстракція пропіонованих 

парабенів. Ступені вилучення  при 

використанні різних диспергаторів 

в системі вода – хлороформ – 

диспергатор: СПБ = 1,0 мкг/мл; CNaCl 

= 3,0 %; Vводн. = 8,8 мл;  VCHCl3 =  80 

мкл; VCH3СN =  500 мкл.  
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Рис. 4.27. Дисперсійна мікроекстракція ацильованих парабенів. Діаграма 

залежності ступеня вилучення від Ra  між парабенами та водно-дисперсійною 

фазою з різними диспергаторами: 1, 5, 7 – ацетон; 2,6, 8 – ацетонітрил; 3, 9, 11 – 

етанол; 4, 10, 12 − метанол. Екстрагент – хлороформ. 
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Оскільки кількість доданого екстрагенту не співпадає з об’ємом 

екстракту, був визначений даний об’єм при різній кількості доданого 

екстрагенту та сталому вмісті води (8,0 мл) та ацетонітрилу (400 мкл) (таблиця 

4.6). Оптимальним об’ємом екстракту було прийнято 15 − 45 мкл.  

 

Таблиця 4. 6 

Об’єм хлороформного екстракту при дисперсійній мікроекстракції (Vводн. 

= 8,0 мл;  VCH3CN =  400 мкл) 

V доданого 
хлороформу, мкл 60 75 90 105 120 

V краплини, мкл 15 20 35 60 70 
 

Як було відмічено вище (с. 91), кількості та співвідношення між 

органічними розчинниками  та водним розчином сильно впливають на 

ефективність мікроекстракції [10].   Враховуючи те, що оптимальний об’єм 

екстракту має бути не менше 15 мкл, а ступені вилучення естерів є найвищими  

при додаванні 80 − 120 мкл хлороформу (рис. 4.28, 4.29), оптимальним об’ємом 

екстракту було обрано 25 мкл, що відповідає 70 − 80 мкл доданого хлороформу. 

Ступені вилучення дериватів при цьому дорівнюють 90 – 99 %.  

Були пораховані коефіцієнти концентрування K продуктів ацилювання 

парабенів оцтовим та пропіоновим ангідридами для системи вода – хлороформ 

– ацетонітрил. Як видно з рис. 4.30, 4.31, величини К зменшуються з ростом 

вмісту доданого хлороформу і для оптимального об’єму краплини становлять 

250 – 300 відповідно.   
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Рис. 4.28. Дисперсійна 

мікроекстракція ацетильованих 

парабенів. Ступені вилучення від 

кількості хлороформу в системі 

вода – хлороформ – ацетонітрил: 

СПБ = 1,0 мкг/мл; CNaCl = 3,0 %;  

Vводн.  = 8,0 мл; VCH3СN  =  400 мкл. 

Рис.4.29. Дисперсійна 

мікроекстракція пропіонованих 

парабенів. Ступені вилучення від 

кількості хлороформу в системі 

вода – хлороформ – ацетонітрил: 

СПБ = 1,0 мкг/мл; CNaCl = 3,0 %;  

Vводн. = 8,8 мл; VCH3СN =  500 мкл.  
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Рис.4.30. Дисперсійна 

мікроекстракція ацетильованих 

парабенів. Коефіцієнти 

концентрування від вмісту 

хлороформу в системі вода – 

хлороформ – ацетонітрил: СПБ = 1,0 

мкг/мл; CNaCl = 3,0 %;  Vводн. = 8,0 

мл;  VCH3СN =  400 мкл. 

Рис. 4.31. Дисперсійна 

мікроекстракція  пропіонованих 

парабенів. Коефіцієнти 

концентрування парабенів від 

вмісту хлороформу в системі вода – 

хлороформ – ацетонітрил: СПБ = 1,0 

мкг/мл; CNaCl = 3,0 %;  Vводн. = 8,8 

мл;  VCH3СN =  500 мкл.  
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Кількість диспергатора також має бути мінімальною, при яій 

досягається найменше розведення водного розчину і утворюється стійка 

однорідна емульсія. Як показано на рис. 4.32 та 4.33, найбільш повне вилучення 

похідних парабенів досягається при 400 − 700 мкл ацетонітрилу. Ступені 

вилучення при цьому становлять 94 – 99% для більшості парабенів.  При 

зменшенні кількості ацетонітрилу до 150 мкл ступені вилучення ацилпарабенів 

знижуються до 50 − 85 %, що, можливо, пов'язано з недостатньою 

диспергуючою дією розчинника. Менше вилучення сполук при додаванні 800 − 

1000 мкл ацетонітрилу пов’язано зі збільшенням їхньої розчинності у водно-

ацетонітрильній фазі. Тому оптимальним є вміст ацетонітрилу 400 – 700 мкл 

при 8 – 9 мл водного розчину.  
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Рис.4.32. Дисперсійна 

мікроекстракція  ацетильованих 

парабенів. Ступені вилучення від 

вмісту ацетонітрилу в системі вода 

– хлороформ – ацетонітрил: СПБ = 

1,0 мкг/мл; CNaCl = 3,0 %;  Vводн. = 8,0 

мл;  VCHCl3 =  80 мкл. 

Рис.4.33. Дисперсійна 

мікроекстракція  пропіонованих 

парабенів Ступені вилучення від 

вмісту ацетонітрилу в системі вода 

– хлороформ – ацетонітрил: СПБ = 

0,5 мкг/мл; CNaCl = 3,0 %;  Vводн. = 8,8 

мл;  VCHCl3 =  80 мкл. 
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Були розраховані величини міри спорідненості Ra між 

ацетильованими парабенами і екстракційною фазою при збільшенні кількості 

доданого ацетонітрилу.  При цьому був врахований склад екстракту (табл.4.1).  

Як видно з діаграми (рис.4.34), зі збільшенням кількості доданого ацетонітрилу 

величина Ra між ацилпарабенами та екстрактом поступово зменшується, що 

вказує на збільшення ефективності екстрагенту. Для подальшої роботи було 

обрано 500 - 750 мкл диспергатора, де  Ra  дорівнює 3 − 7, а ступені вилучення є 

максимальними  (рис.4.32, 4.33). Зменшення вилучення сполук при більшому 

вмісті ацетонітрилу, можливо, повязано з ростом розчинності дериватів у 

водно-ацетонітрильній фазі. 
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Рис. 4.34. Ra між ацетильованими парабенами та екстракційною фазою   

від вмісту ацетонітрилу в системі вода − хлороформ − ацетонітрил: СПБ = 1,0 

мкг/мл; CNaCl = 3,0 %;  Vводн. = 8,0 мл; VСHСl3 =  70 мкл.  

 

 Також був досліджений вплив добавок NaCl на дисперсійну 

мікроекстракцію ацильованих парабенів. Отримані результати вказують на те, 

що ступені вилученя сполук збільшуються при 3 − 5 % NaCl і при подальшому 
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підвищенні вмісту солі не змінюються (рис. 4.35 та 4.36).  Надалі в 

роботі використовували 5 % розчин NaCl.  
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Рис. 4.35. Дисперсійна 

мікроекстракція ацетильованих 

парабенів. Ступені вилучення від 

вмісту NaCl в системі вода – 

хлороформ – ацетонітрил: СПБ = 1,0 

мкг/мл; CNaCl = 3,0 %; Vводн. = 8,0 мл,  

VCHCl3 =  80 мкл; VCH3СN =  400 мкл. 

Рис. 4.36. Дисперсійна 

мікроекстракція пропіонованих 

парабенів. Ступені вилучення від 

вмісту NaCl в системі вода – 

хлороформ – ацетонітрил: СПБ = 1,0 

мкг/мл; CNaCl = 3,0 %; Vводн. = 8,8 мл;  

VCHCl3 =  80 мкл; VCH3СN =  500 мкл. 

 

Отже, при дисперсійній мікроекстракції ацилпохідні парабенів найбільш 

повно вилучаються хлороформом (80 мкл) з водного розчину при додаванні 400 

− 500 мкл ацетонітрилу (1: 6) при pH = 8,0 − 9,0 та 5 % NaCl. Час екстракції 

становить 2 − 3 хв. 

Були пораховані коефіцієнти розподілу D і  побудовані залежності між 

log D і  молекулярною масою Mr, розчинністю у воді S  і log Р  для ацильованих 

парабенів. Величини  S  і log Р  сполук є розрахованими за програмою EPI 

SUITE  на сайті www3.epa.gov З отриманих результатів (рис. 4.37 − 4.42) можна 

зробити висновок про те, що при  дисперсійній мікроекстракції ацильованих 

парабенів логарифм коефіцієнта розподілу log D лінійно зростає при збільшенні 
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молекулярної маси, коефіцієнта ліпофільності log Ko/w, і log D лінійно 

зменшується з підвищенням розчинності сполук у воді. Таким чином, чим 

більша молекулярна маса речовини і вища її гідрофобність, тим краще буде 

екстаргуватися ця сполука при мікроекстракції. 
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Рис. 4.37.Залежність log D від Mr  

для ацетильованих парабенів. 

Рис. 4.38.Залежність log D від Mr для 

пропанованих парабенів. 
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Рис. 4.39.Залежність log D від log Р 

для ацетильованих парабенів. 

 

Рис. 4.40.Залежність log D від log Р 

для пропанованих парабенів. 
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Рис. 4.41.Залежність log D від S для 

ацетильованих парабенів.  

Рис. 4.42.Залежність log D від S для 

пропанованих парабенів. 

 

4.4. Порівняння дисперсійної мікроекстракції неацильованих і 

ацильованих парабенів 

    В таблиці 4.7 наведені кількісні характеристики дисперсійної 

мікроекстракції  і ГХ/ПІД визначення продуктів ацетилювання і пропіонування 

метил-, етил-, пропіл- і бутилпарабенів. З даних таблиць 4.5 і 4.7 більш 

ефективною виявилася дисперсійна мікроекстракція ацильованих парабенів 

порівняно з неацильованими сполуками. При вилученні продуктів ацилювання 

величини R збільшуються в 1,5 – 2 рази, K і D зростають в 2 - 10 разів. Межі 

виявлення за 3s-критерієм зменшуються для ацильованих парабенів в 4 − 10  

разів порівняно з недериватизованими сполуками, інтервал лінійності стає 

ширшим. 

Кращу ефективність одночасної дериватизації і дисперсійної 

мікроекстракції парабенів  порівняно з неацильованими наглядно видно з двох 

хроматограм – ацильованих та неацильованих сполук (рис.4.43). 

Ефективність колонки НР-5, критерій розділення і селективність при 

газохроматографічному визначенні ацильованих парабенів є вищими порівняно 

з недериватизованими сполуками (табл. 4.8 − 4.9). Це ще раз вказує на 

доцільність переведення досліджуваних сполук у ацильовані похідні при 

мікроекстракції та ГХ/ПІД визначенні при використанні колонки НР-5.   
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Таблиця 4.7 

Кількісні характеристики мікроекстракційного концентрування і 

газохроматографічного визначення парабенів 

Компонент 

Дисперсійна МЕ з дериватизацією 
оцтовим ангідридом 

Дисперсійна МЕ з дериватизацією 
пропіоновим ангідридом 

Інтервал 
ліінйності, 
мкг/мл 

МВ, 
мкг/мл 

R, 
% 

К D 
Інтервал 
лінійності, 
мкг/мл 

МВ, 
мкг/мл 

R, 
% 

К D 

метилпарабен 0,05 – 5,00 0,030 92 270 1000 0,030 – 5,00 0,010 94 280 2000 

етилпарабен 0,02 – 5,00 0,006 94 295 1500 0,010 – 5,00 0,003 95 290 2500 

пропілпарабен 0,01 – 5,00 0,003 96 290 2000 0,005 – 5,00 0,002 96 300 3000 

бутилпарабен – – – – – 0,005 – 5,00 0,002   98 320 3500 

 

 

 

Рис. 4. 43. Хроматограми ацильованих та неацильваних парабенів в 

системі вода − ацетонітрил − хлороформ: 1– МП, 2 – ацетилМП, 3 – ЕП, 3 – 

ацетил ЕП, 4 – ПП, 5 – ацетилПП.  

 

 

 

 



 

140 

 

140 

   Таблиця 4.8 

Фактори асиметрії хроматографічних піків парабенів і  їхніх ацильованих 

похідних  

Фактор асиметрії метилпарабен етилпарабен пропілпарабен бутилпарабен 
парабени 0,76 0,82 0,88 0,94 

ацетильовані 
похідні 0,96 0,92 0,97 − 

пропіонільні 
похідні 0,97 1,11 1,01 0,99 

 

 

Таблиця 4.9 

Хроматографічні характеристики колонки НР-5 при ГХ/ПІД визначенні 

парабенів та їх дериватів 

Компоненти Ефективність, N Критерій 

розділення, Rs 

Селективність, 

λ 

Метилпарабен 4000 − − 

Етилпарабен 13000 2,63 1,18 

Пропілпарабен 17000 5,58 1,26 

Ацетокси-метилпарабен 6000 − − 

Ацетокси-етилпарабен 15000 2,86 1,17 

Ацетокси-пропілпарабен 37000 6,26 1,23 

Пропіокси-метилпарабен 73000 − − 

Пропіоксиетил-парабен 150000 10,23 1,27 

Пропіокси-

пропілпарабен 

230000 16,26 1,20 

Пропіокси-бутилпарабен 290000 17,38 1,17 
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Висновки до розділу 4 

Встановлена можливість застосування рідинної капілярної і дисперсійної 

мікроекстракції для вилучення неацильованих і ацильованих парабенів з 

водних матриць з наступним їх газохроматографічним визначенням. Визначені 

оптимальні умови проведення капілярної і дисперсійної мікроекстракції метил-, 

етил-, пропіл-, бутилпарабенів і продуктів їх ацилювання оцтовим і 

пропіоновим ангідридами. Показано, що при  капілярній мікроекстракції 

парабени вилучають толуолом за 15 хв при рН 2,0 − 6,0. Встановлено, що при 

дисперсійній мікроекстракції парабени екстрагують сумішшю хлороформ – 

ацетон (1 : 7) при рН 3,0 − 6,0, а їх ацильовані похідні  сумішшю хлороформ – 

ацетонітрил (1 : 6) при рН 8,0 − 9,0 впродовж 5 хв.  

Пораховані кількісні характеристики мікроекстракції і ГХ/ПІД 

визначення сполук. Показано, що метод дисперсійної мікроекстракції має 

переваги перед  методом капілярної мікроекстракції за простотою і 

експресністю, час дисперсійної МЕ є в 3 рази меншим. При дисперсійній МЕ 

ступені вилучення, коефіцієнти концентрування і коефіцієнти розподілу 

парабенів  є в 1,5 – 5 разів вищими порівняно з капілярною.  

При дисперсійній МЕ ацильованих парабенів ступені вилучення сполук  

збільшуються в 1,5  − 2 рази,  коефіцієнти концентрування і  розподілу – в 2 − 

10 разів порівняно з недериватизованими парабенами. Межі виявлення за 3s-

критерієм для ацильованих сполук  зменшуються в 4 − 10 разів порівняно з 

недериватизованими, інтервал лінійності стає ширшим. 

Для теоретичного підтвердження правильного вибору екстрагентів були 

пораховані параметри розчинності Хансена і величини міри спорідненості Ra  

для парабенів і їх ацильованих продуктів. Було теоретично показано і 

експериментально доведено, що  більш ефективними екстрагентами при 

дисперсійній мікроекстракції естерів п-гідроксибензофйної кислоти і їх 

ацильованих продуктів є хлороформ і дихлорметан. 
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Показано, що при виборі диспергатора високу диспергуючу дію 

мають полярні розчинники з високим дипольним моментом, а саме метанол, 

етанол, ацетон, ацетонітрил, які зменшують поверхневий натяг на межі 

розподілу фаз і стабілізують емульсію. При дисперсійній мікроекстракції 

оптимальне співвідношення екстрагент – диспергатор – вода має бути близьким 

до 1 : 10 : 100, а оптимальний об’єм екстракту – 15 – 45 мкл.  

Доведено, що склад екстракційної фази змінюється з ростом кількості 

доданого диспергатора, причому при вмісті 20 % ацетонітрилу у водній фазі 

вміст його в екстракційній фазі становить 25%, а при 20% ацетону у водній фазі 

його вміст в екстракті складає 50 % при умові використання хлороформу (70 

мкл) і 5 мл водного розчину. При застосуванні тетрахлорметану диспергатор не 

входить до складу екстракту. Вміст води в екстракті не перевищує 1 % при 

використанні в якості екстрагенту хлороформу або тетрахлорметану. 

Показано, що при  дисперсійній мікроекстракції ацильованих парабенів 

логарифм коефіцієнта розподілу log D лінійно зростає при збільшенні 

молекулярної маси, коефіцієнта ліпофільності log Ko/w, і log D лінійно 

зменшується з підвищенням розчинності сполук у воді.  

 Таким чином, перспективним методом пробопідготовки при розробці 

газохроматографічних аналітичних методик для визначення мікрокількостей 

метил-,  етил-,  пропіл- і бутилпарабенів є дисперсійна мікроекстракція 

продуктів їх ацилювання оцтовим і пропіоновим ангідрридами.   
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РОЗДІЛ 5. ВСТАНОВЛЕННЯ УМОВ І ВИКОРИСТАННЯ  

МЕТОДИК МІКРОЕКСТРАКЦІЙНОГО КОНЦЕНТРУВАННЯ 

ПАРАБЕНІВ І БЕНЗОФЕНОНІВ ПРИ АНАЛІЗІ РЕАЛЬНИХ ЗРАЗКІВ 

5.1. Визначення заважаючого впливу неорганічних і органічних 

сполук 

Розроблені методики дисперсійного мікроекстракційного концентрування 

парабенів і бензофенонів були застосовані при аналізі природних вод різних 

типів: річкових, озерних, морських, мінеральних (джерельних), вод плавальних 

басейнів, косметичних і фармацевтичних засобів, сечі.  Оскільки основними 

компонентами природних вод є Na+, K+, Ca2+, Mg2+, HCO3
-, SO4

2-, Cl- [247], 

вивчено вплив неорганічних солей: натрій хлориду, калій карбонату, кальцій 

сульфату, а також вплив деяких органічних сполук: фенолу, гумінових кислот, 

бензофенону, бензофенону-3, метил-, етил-, пропілпарабенів на 

мікроекстракційне вилучення та ГХ/ПІД визначення бензофенонів і парабенів. 

Оскільки певні сполуки, наприклад, феноли,  можуть взаємодіяти з оцтовим і 

пропіоновим ангідридами аналогічно парабенам і бензофенонам і заважати 

розділенню і ГХ/ПІД визначенню цільових компонентів, був досліджений 

вплив фенолів, вміст яких в забруднених водоймах може сягати 1 − 10 мг/л 

[248]. Дані табл. 5.1 – 5.3 вказують на те, що при достатньо високих 

концентраціях макрокомпоненти вод, феноли і гумінові кислоти не заважають 

визначенню мікрокількостей  бензофенонів і парабенів, стандартне відхилення 

Sr  не перевищує 10 %. Це дозволило розробити аналітичні методики вилучення 

парабенів та бензофенонів з різних матриць.  
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Таблиця 5.1 
Заважаючий вплив деяких речовин на результати ГХ/ПІД визначення 

бензофенонів після ацилювання і мікроекстракційного концентрування 

(n = 3, Р = 0,95) 

 

Заважаю-
ча 

речовина 

БФ-3 БФ-2ОН БФ-1 
Введено 
мг/л 

Знайдено 
мг/л 

Sr, 
% 

Введено, 
мг/л 

Знайдено 
мг/л 

Sr, 
% 

Введено, 
мг/л 

Знайдено 
мг/л 

Sr, 

% 

NaCl, 

18 мг/л 

0,05 0,05±0,01 
8,0 

0,05 0,05±0,01 8,0 0,05 0,04±0,02 10,
0 

0,20 0,20±0,01 2,0 0,20 0,21±0,02 3,8 0,20 0,22±0,03 1,7 

K
2
CO

3
, 

28 мг/л 

0,05 0,05±0,01 
8,0 

0,05 0,05±0,01 8,0 0,05 0,05±0,01 10,
0 

0,20 0,21±0,02 3,8 0,20 0,19±0,02 2,5 0,20 0,21±0,02 2,4 

CaSO
4
, 

18 мг/л 

0,05 0,05±0,01 
8,0 

0,05 0,05±0,01 8,0 0,05 0,04±0,02 10,
0 

0,20 0,21±0,02 3,8 0,20 0,19±0,02 4,2 0,20 0,22±0,03 2,2 

Фенол, 
100 мг/л 

0,05 0,05±0,01 
8,0 

0,05 0,05±0,01 8,0 0,05 0,05±0,01 10,
0 

0,20 0,20±0,01 2,0 0,20 0,21±0,02 3,9 0,20 0,22±0,02 2,2 

Гумінові 
кислоти, 
3,0 мг/л 

0,05 0,05±0,01 8,0 0,05 0,05±0,01 8,0 0,05 0,05±0,01 8,0 

0,20 0,23±0,04 7,0 0,20 0,22±0,03 5,4 0,20 0,19±0,02 2,4 

Суміш 
парабенів 
по 0,5 
мг/л 

0,05 0,05±0,01 8,0 0,05 0,05±0,01 8,0 0,05 0,04±0,02 8,0 

0,20 0,23±0,04 
7,0 

0,20 0,19±0,02 4,2 0,20 0,20±0,01 1,7 
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Таблиця 5.2 

Заважаючий вплив деяких речовин на результати ГХ/ПІД визначення 

бензофенонів після мікроекстракційного концентрування  (n = 3, Р = 0,95) 

 

Заважаю-
ча 

речовина 

БФ БФ-ОН БФ-2ОН 
Вве- 
дено, 
мг/л 

Знайдено, 
мг/л 

Sr, 
% 

Вве-
дено, 
мг/л 

Знайдено, 
мг/л 

Sr, 
% 

Вве-
дено, 
мг/л 

Знайдено, 
мг/л 

Sr, 
% 

NaCl, 

18 мг/л 

0,05 0,05±0,01 8,0 0,05 0,05±0,01 8,0 0,05 0,05±0,01 8,0 

0,20 0,22±0,03 5,4 0,20 0,21±0,02 3,9 0,20 0,21±0,02 3,9 

K
2
CO

3
, 

28 мг/л 

0,05 0,05±0,01 8,0 0,05 0,05±0,01 8,0 0,05 0,05±0,01 8,0 
0,20 0,21±0,02 3,9 0,20 0,23±0,04 7,0 0,20 0,19±0,02 4,2 

CaSO
4
, 

18 мг/л 

0,05 0,05±0,01 8,0 0,05 0,05±0,01 8,0 0,05 0,05±0,01 8,0 
0,20 0,22±0,03 5,4 0,20 0,22±0,03 5,4 0,20 0,19±0,02 4,2 

Фенол, 100 
мг/л 

0,05 0,05±0,01 8,0 0,05 0,05±0,01 8,0 0,05 0,05±0,01 8,0 

0,20 0,22±0,03 5,4 0,20 0,19±0,02 4,2 0,20 0,21±0,02 3,9 
Гумінові 
кислоти, 
3,0 мг/л 

0,05 0,05±0,01 8,0 0,05 0,05±0,01 8,0 0,05 0,05±0,01 8,0 

0,20 0,23±0,04 7,0 0,20 0,21±0,02 3,9 0,20 0,22±0,03 5,4 
Суміш 
парабенів 
по 0,5 мг/л 

0,05 0,05±0,01 8,0 0,05 0,05±0,01 8,0 0,05 0,05±0,01 8,0 

0,20 0,23±0,04 7,0 0,20 0,21±0,02 3,9 0,20 0,19±0,02 4,2 
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Таблиця 5.3 

Заважаючий вплив деяких речовин на результати ГХ/ПІД визначення 

парабенів  після ацилювання і мікроекстракційного концентрування   

(n = 3, Р = 0,95) 

 

 

5.2. Методики ГХ/ПІД визначення бензофенонів у фармацевтичних, 

косметичних виробах, водах, біорідинах 

Розроблені гібридні методики дисперсійного мікроекстракційного 

концентрування були використані для виділення і концентрування 

бензофенонів і їх ацильованих похідних з подальшим ГХ/ПІД визначенням у 

пробах природних вод, косметичних і фармацевтичних  зразках, сечі. 

Методика ГХ/ПІД визначення бензофенонів  у  природній воді з 

попередньою дисперсійною мікроекстракцією. У віали ємністю 10 мл вносили 

Зава- 
жаюча 
речови-
на 

метилпарабен етилпарабен пропілпарабен бутилпарабен 
Вве-
дено 
мг/л 

Знайдено 
мг/л 

Sr, 
% 

Вве-
дено 
мг/л 

Знайдено 
мг/л 

Sr, 
% 

Вве-
дено 
мг/л 

Знайдено 
мг/л 

Sr, 

% 

Вве- 
дено 
мг/л 

Знайдено 
мг/л 

Sr, 
% 

NaCl, 

18 мг/л 
0,05 

0,05 
±0,01 

8,0 0,05 0,05±0,01 8,0 0,05 0,05±0,01 8,0 0,05 0,04±,01 
10,
0 

0,20 0,22±0,03 5,4 0,20 0,21±0,02 3,9 0,20 0,21±0,02 3,9 0,20 0,22±0,01 1,8 

K
2
CO

3
, 

28 мг/л 

0,05 0,05±0,01 8,0 0,05 0,05±0,01 8,0 0,05 0,05±0,01 8,0 0,05 0,05±0,01 8,0 

0,20 0,21±0,02 3,9 0,20 0,23±0,04 7,0 0,20 0,19±0,02 4,2 0,20 0,21±0,02 1,9 

CaSO
4
, 

18 мг/л 

0,05 0,05±0,01 8,0 0,05 0,05±0,01 8,0 0,05 0,05±0,01 8,0 0,05 0,04±0,01 
10,
0 

0,20 0,22±0,03 5,4 0,20 0,22±0,03 5,4 0,20 0,19±0,02 4,2 0,20 0,22±0,01 1,8 

Фенол, 
100 мг/л 

0,05 0,05±0,01 8,0 0,05 0,05±0,01 8,0 0,05 0,05±0,01 8,0 0,05 0,05±0,01 8,0 

0,20 0,22±0,03 5,4 0,20 0,19±0,02 4,2 0,20 0,21±0,02 3,9 0,20 0,22±0,01 1,8 

Гумінові 
кислоти, 
3,0 мг/л 

0,05 0,05±0,01 8,0 0,05 0,05±0,01 8,0 0,05 
0,05 
±0,01 

5,0 0,05 0,05±0,01 8,0 

0,20 0,23±0,04 7,0 0,20 0,21±0,02 3,9 0,20 0,22±0,03 5,4 0,20 0,20±0,01 2,0 

Суміш 
бензо-
фенонів, 
по 0,5 
мг/л 

0,05 0,05±0,01 8,0 0,05 0,05±0,01 8,0 0,05 0,05±0,01 8,0 0,05 0,05±0,01 8,0 

0,20 0,23±0,04 7,0 0,20 0,21±0,02 3,9 0,20 0,20±0,01 2,4 0,20 0,23±0,04 7,0 
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по 5,0 мл зразка природної води, 0,9 г натрій хлориду, перемішували 

до повного розчинення солі.  У віалах  об’ємом 1,5 мл готували суміш 

органічних розчинників: змішували 70 мкл хлороформу і 500 мкл метанолу, яку 

додавали до водного розчину.  Проводили мікроекстракцію впродовж 5хв, після 

чого розчин центрифугували  2 хв. Відбирали 1 мкл екстракту мікрошприцем і 

інжектували у хроматограф,  визначали площі хроматографічних піків. Вміст 

бензофенонів визначали за рівняннями градуювальник графіків (табл. 2.4). 

Методика ГХ/ПІД визначення бензофенонів  у  природній воді з 

попередньою дериватизацією і дисперсійною мікроекстракцією. У віали 

ємністю 10 мл вносили по 4,5 мл зразка природної води, 0,5 мл ацетонітрилу, 

наважку натрію гідроксиду 0,14 г, 200 мкл оцтового ангідриду, перемішували 

до розчинення солі.  У віалах  об’ємом 1,5 мл готували суміш органічних 

розчинників: 40 мкл тетрахлорметану та 500 мкл метанолу, додавали до 

водного розчину і проводили мікроекстракцію впродовж 5 хв, після чого 

розчин центрифугували 2 хв. Відбирали 1 мкл екстракту мікрошприцем і 

інжектували у хроматограф, вміст бензофенонів визначали за за рівняннями 

градуювальник графіків (табл. 2.4). 

Були проаналізовані поверхневі природні води на вміст бензофенонів. За 

результатами аналізу  (табл. 5.1, 5.2) в озері міста Козятин,  в озерах на 

Оболонській набережній м.Києва і в Пущі-Водиці був визначений бензофенон-

3. Отримані результати  перевірені методом введено-знайдено.  Хроматограми, 

одержані при детектуванні природної води і стандартної суміші бензофенонів 

наведені на рис. 5.1. Наявність бензофенону-3 підтверджена методом ГХ з мас-

спектрометричним детектуванням (рис.5.2). Відносне стандартне відхилення 

становило 2,0 – 8,0 %, що вказує на достатню точність і відтворюваність 

розроблених методик (табл. 5.4).  

 

 

 



 

148 

 

148 

 

 

 

Таблиця 5.4 

Результати ГХ/ПІД визначення бензофенонів у природній воді після 

мікроекстракційного концентрування 

 
Об’єкт 

 
 

бензофенон 
2,4-

дигідроксибензофен
он 

2-
гідроксибензофенон бензофенон-3 

Вве-
дено 
мг/л 

Знайдено 
мг/л 

Sr, 
% 

Вве-
дено 
мг/л 

Знайдено 
мг/л 

Sr, 
% 

Вве-
дено 
мг/л 

Знайдено 
мг/л Sr, % 

Вве-
дено 
мг/л 

Знайдено 
мг/л 

Sr, 
% 

Озеро, 
м. Козятин 

 

− < 0,02** − − − − − < 0,003** − −−−− 0,13 ± 0,01 3,1 

0,2 0,21±0,02 3,8 − − − 0,2 0,21±0,02 3,8 0,2 0,33 ± 0,02 2,4 

Озеро на 
Оболонській 
набережній 

* 

− − − − < 0,01** − − < 0,003** − − 0,030± 0,006 8,0 

− − − 0,2 0,20±0,02 4,0 0,1 0,10±0,01 4,0 0,1 0,14 ± 0,02 5,7 

− − − − − − − − − 

−***  0,05 ± 0,01 8,0  

 
0,05 

***  
0,10 ± 0,01 4,0  

Озеро в 
Пущі-
Водиці * 

− − − − < 0,01** − − < 0,003** − 0 0,050± 0,005 4,0 

− − − 0,2 0,20±0,02 4,0 0,1 0,10±0,01 4,0 0,1 0,14 ± 0,01 3,3 

− − − − − − − − − 
 −***  

0,50 ± 0,01 0,8  

 
0,05 

***  
0,55 ± 0,01  0,7  

 

*− Визначення проводили після дериватизації сполук. 

** − Межа виявлення.  

*** − Детектування проводилось ГХ/МС методом. 
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Рис. 5.1. Хроматограми, отримані при ГХ/ПІД детектуванні озерної води 

м. Козятина (а) і стандартної суміші бензофенонів (b): 1 – БФ, 2 – БФ-ОН, 3 – 

БФ-2ОН, 4 – БФ-3. СБФ= 0,2 мг/л. 

 

 

  

 

Рис. 5.2. Хроматограма  ацетилпохідного бензофенону-3, отримана при 

ГХ/МС детектуванні озерної води з Оболонської набережної після 

мікроекстракційного концентрування. 

 

Розроблені гібридні методики для концентрування і визначення 

бензофенонів були перевірені на різних типах вод, включаючи річкову, 

морську, мінеральну, водопровідну, з плавального басейну. Були 

проаналізовані води: комунальні стічні, а саме вода річок Либідь і Десьонка 

м.Києва, комунальні стічні води м. Ковеля після очистки, вода відкритого 

басейну торгівельного центру «Ocean Plaza», річок Десьонка, Дніпра, озер 

Голосіївського парку, морська вода м. Берегове, Україна і м.Созополь, Болгарія, 

мінеральна вода “Bonaqua”. В усіх зразках вміст бензофенонів був нижчий за 
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межу виявлення, тобто менше 0,02 – 0,08 мкг/мл.  Результати аналізу 

були перевірені методом введено – знайдено і представлені в таблицях 5.5, 5.6. 

Отримані дані вказують на достатню правильність та прецизійність методик, 

що підтверджують значення відносного стандартного відхилення Sr = 2,0 – 8,0 

%.  

 

Таблиця 5.5 

Результати ГХ/ПІД аналізу вод різного типу на вміст бензофенонів після 

мікроекстракційного концентрування. Введено 0,2  мг/л кожного компонента 

 (n = 3, P = 0,95) 

Об’єкт  
бензофенон бензгідроль 2-гідрокси-

бензофенон бензофенон-3 

Знайдено 
мг/л  

Sr, 
% 

Знайдено 
мг/л  

Sr, 
% 

Знайдено 
мг/л  Sr, % Знайдено мг/л  

Sr, 
% 

Водопровідна 
вода, 

 м. Київ 

0,21±0,02 3,8 0,22±0,03 5,4 0,21±0,02 3,8 0,20±0,01 2,0 

р. Дніпро 0,21±0,02 3,8 0,22±0,03 5,4 0,19±0,02 4,2 0,20±0,01 2,0 

Мінеральна 
вода 

"BONAQUA" 

0,22±0,03 5,4 0,22±0,03 5,4 0,20±0,01 2,0 0,19±0,02 4,2 

Морська вода, 
м.Берегове 
(Україна) 

0,20±0,01 2,0 0,21±0,02 3,8 0,19±0,02 4,2 0,19±0,02 4,2 

Морська вода, 
м. Созополь 
(Болгарія) 

0,22±0,03 5,4 0,19±0,02 4,2 0,19±0,02 4,2 0,20±0,01 2,0 
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   Таблиця 5.6 

Результати ГХ/ПІД аналізу вод різного типу на вміст бензофенонів після 

ацилювання і мікроекстракційного концентрування  (n = 3, P = 0,95) 

Об'єкт 
2-гідроксибензофенон бензофенон-3 бензофенон-1 

Введено 
мг/л 

Знайдено 
мг/л Sr,% 

Введено 
мг/л 

Знайдено 
мг/л Sr,% 

Введено 
мг/л 

Знайдено 
мг/л Sr,% 

річка 
Дніпро 

0,20 0,19 ± 0,02 4,2 0,20 0,19 ± 0,02 4,2 0,20 0,19 ± 0,02 4,2 

0,05 0,05 ± 0,01 8,0 0,05 0,05 ± 0,01 8,0 0,05 0,05 ± 0,01 8,0 

Озеро 
«Голосієво

» 

0,20 0,19 ± 0,02 4,2 0,20 0,20 ± 0,02 4,0 0,20 0,22 ± 0,03 5,4 

0,05 0,05± 0,01 8,0 0,05 0,05 ± 0,01 8,0 0,05 0,05 ± 0,01 8,0 

Чорне 
море, 

м.Берегове 
(Україна) 

0,20 0,21 ± 0,02 3,8 0,20 0,19 ± 0,02 4,2 0,20 0,20 ± 0,01 2,0 

 

Розроблена методика мікроекстракційного концентрування була також 

застосована при аналізі сечі.  

Методика ГХ/ПІД визначення бензофенонів  в  сечі з попереднім 

мікроекстракційним концентруванням. У віали ємністю 10,0 мл вносили по 2,5 

мл сечі, 0,5 мл фосфатного буферного розчину (рН 7,0), 0,05 мл 10 мг/л 

стандартного розчину суміші бензофенонів, доводили дистильованою водою до 

5,0 мл.  До розчину додавали суміш 70 мкл хлороформу та 500 мкл метанолу. 

Дисперсійну мікроекстракцію проводили за методикою, описаною вище (с.148) 

Відбирали 1,0 мкл екстракту мікрошприцем і інжектували у хроматограф. 

Вміст парабенів в зразку визначали за градуювальними графіками. За 

результатами аналізу в сечі не були виявлені бензофенони (табл. 5.7). Отримані 

дані перевірені методом введено-знайдено і вказують на те, що методика 

характеризується достатньою точністю з Sr  3,8 – 5,5 %.    
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Таблиця 5.7 

Результати визначення бензофенонів у сечі (n = 3, P = 0,95) 

  Сполука Введено, мкг/мл Знайдено, мкг/мл Sr, % 

бензофенон 
− < 0,02  

0,20 0,22 ± 0,03 5,5 

бензгідроль 
− < 0,08  

0,20 0,20 ± 0,02 4,0 

2-гідрокси-
бензофенон 

− < 0,03  

0,20 0,20 ± 0,02 4,0 

бензофенон-3 
− < 0,03  

0,20 0,21 ± 0,02 3,8 
 

Запропоновано дисперсійне мікроекстракційне концентрування 

дифенілкетонів і їх ацильованих похідних при аналізі косметичних виробів. 

 Методика мікроекстракційного концентрування і ГХ/ПІД визначення 

бензофенонів у сонцезахисних кремах  «SUN», «Avon», «Сarotene». Наважку 

0,18 г зразку вносили у віалу ємністю 10,0 мл, розчиняли у 10,0 мл метанолу, 

перемішували, розчин фільтрували через мембранний фільтр Millipore (0,45 

µм). У мірні колби ємністю 25,0 мл вносили по 1,0 мл отриманого водного 

розчину, доводили до 25,0 мл дистильованою водою, перемішували. Відбирали 

0,1 мл отриманого розчину, 1,0 мл ацетатного буферного розчину з рН 6,0; 1,0 

мл 25%  розчину хлориду натрію; доводили до 5,0 мл дистильованою водою, 

перемішували. До розчину додавали суміш 70 мкл хлороформу та 500 мкл 

метанолу. Дисперсійну мікроекстракцію проводили за методикою, описаною 

вище (с.148). Після чого відбирали 1,0 мкл екстракту парабенів мікрошприцем і 

інжектували у хроматограф. Вміст бензофенонів у зразку визначали за 

градуювальними графіками. 

Методика дериватизації, мікроекстракційного концентрування і ГХ/ПІД 

визначення бензофенонів у сонцезахисних кремах  «SUN», «Avon», «Сarotene». 

Наважку 0,18 г зразку переносили у віалу ємністю 10,0 мл, розчиняли у 10,0 мл 
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метанолу, перемішували, розчин фільтрували через мембранний 

фільтр Millipore (0,45 µм). У мірні колби ємністю 25,0 мл вносили по 1,0 мл 

отриманого водного розчину, доводили до 25,0 мл дистильованою водою, 

перемішували. Відбирали 0,1 мл отриманого розчину,1,0 мл ацетатного 

буферного розчину з рН 6,0;  0,5мл ацетонітрилу, 0,5 мл 0,1 н натрій 

гідроксиду, доводили дистильованою водою до 10,0 мл і перемішували. До 

розчину додавали 20 мкл оцтового ангідриду, суміш 40 мкл тетрахлорметану та 

500 мкл метанолу, перемішували 5 хв. Дисперсійну мікроекстракцію проводили 

за методикою, описаною вище (с. ). Відбирали 1,0 мкл екстракту мікрошприцем 

і інжектували у хроматограф. Вміст бензофенонів у зразку визначали за 

градуювальними графіками. 

Методика мікроекстракційного концентрування і ГХ/ПІД визначення 

бензофенонів у туалетних водах «Spotlight», «PurBlanca».  Аліквотну частину 

0,1 мл зразку розводили до 100,0 мл дистильованою водою і перемішували. У 

віали ємністю 10,0 мл вносили по 0,125 мл розведеного водного розчину зразку, 

додавали 1,0 мл ацетатного буферного розчину з pH 6,0; 1,0 мл 25%  розчину 

хлориду натрію; доводили дистильованою водою до 5,0 мл і перемішували. До 

розчину додавали суміш 500 мкл метанолу та 70 мкл хлороформу. Дисперсійну 

мікроекстракцію проводили за методикою, описаною вище (с.148). Після чого 

відбирали 1,0 мкл екстракту мікрошприцем і інжектували у хроматограф. Вміст 

бензофенонів в зразку визначали за градуювальними графіками. 

Косметичні і парфумерні засоби мають багатокомпонентний хімічний 

склад  і їх аналіз є непростою задачею. В склад кремів та інших косметичних 

виробів крім бензофенонів входить до 30-ти компонентів [249]. Незважаючи на 

високу концентрацію дифенілкетонів 0,05 – 10,0 % [94, 95, 106 – 108] в таких 

зразках, мікроекстракційне вилучення сполук є доцільним, оскільки дозволяє 

використовувати малі кількості дорогих виробів і легко відділяти бензофенони 

від складної матриці. 
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Таблиця 5.8 

Результати ГХ/ПІД визначення бензофенонів у парфумерних виробах 

(n = 3, P = 0,95) 

зразок сполука Введено, 
мг/мл 

Знайдено, 
мг /мл Sr,% 

Туалетна вода 
«Spotlight» 

Бензофенон-3 
− 2,0 ± 0,1 1,7 

1,0 3,0 ± 0,1 1,3 

2-гідроксибензофенон 
− 0,4 ± 0,1 4,3 

1,0 1,4 ± 0,1 2,8 

Туалетна вода 
«Pur Blanca» 

Бензофенон-3 
− 1,4 ± 0,1 2,8 

1,0 2,4 ± 0,1 1,7 
 

Для зменшення впливу складної матриці і зниження концентрації 

дифенілкетонів доцільно використовувати звичайне розведення вихідного 

розчину дистильованою водою, що є простим і екобезпечним процесом.  А 

мікроекстракційне вилучення дозволяє достатньо повно перевести сполуки в 

екстракційну фазу. Результати аналізу косметичної продукції представлені в 

таблицях 5.8 – 5.9. Хроматограми ГХ/ПІД визначення бензофенонів в 

косметичних та парфумерних виробах наведені на рис 5.3 – 5.5. 
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Таблиця 5.9 

 Результати ГХ/ПІД визначення бензофенонів у косметичних виробах 

після мікроекстракційного вилучення (n = 3, P = 0,95) 

Зразок Сполука Визначення Введено мг/г 
Знайдено, 
мг /г Sr,% 

Сонцезахисний крем 
«SUN» 

Бензофенон-3 

ГХ/ПІД 
− 1,9 ± 0,2 4,2 

2,0 4,0 ± 0,2 2,0 

ГХ/ПІД* 
− 2,1 ± 0,1 1,9 

2,0 3,9 ± 0,3 3,0 

ГХ/МС* − 1,9 ± 0,2 4,2 

Сонцезахисний крем 
«Сarotene» 

Бензофенон-3 

ГХ/ПІД 
− 5,9 ± 0,3 2,0 

2,0 8,0 ± 0,3 1,5 

ГХ/ПІД* 
− 6,2 ± 0,2 1,3 

2,0 8,3 ± 0,2 1,0 

ГХ/МС* − 6,1± 0,2 1,3 

Сонцезахисний крем 
«Avon» 

Бензофенон-3 

ГХ/ПІД 
− 1,9 ± 0,1 2,1 

2,0 4,0 ± 0,2 2,0 

ГХ/ПІД* 
− 2,1 ± 0,2 3,8 

2,0 4,0 ± 0,2 2,0 

ГХ/МС* − 2,1± 0,2 3,8 
 

* Визначення у формі ацетильованих похідних 
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Рис. 5.3. Хроматограма, отримана при ГХ/ПІД детектуванні туалетної 

води “SPOTLIGHT” (а) і після додавання до зразка стандартної суміші 

бензофенонів (б). СБФ= 0,2 мкг/мл: 1 − БФ, 2 − БФ-ОН, 3 − БФ-2ОН, 4 − БФ-3.  

 

 

 

Рис. 5.4. Хроматограма, отримана при ГХ/ПІД детектуванні туалетної 

води “PurBlanca”. 
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Рис. 5.5.  Хроматограма, отримана при ГХ/ПІД детектуванні сонцезахисного 

крема «Сarotene» (b) і після додавання до зразку стандарту бензофенону-3 (а): 

СБФ-3= 0,2 мкг/мл. 

 

При аналізі туалетних вод і сонцезахисних кремів був визначений 

бензофенон-3, який заявлений у складі продукту. Цікаво, що при аналізі 

туалетної води «SPOTLIGHT» також був визначений і 2-гідроксибензофенон 

(виділено жирним шрифтом), який не повинен був міститися в продукті  і є 

вихідною речовиною для синтезу БФ-3. Результати  аналізу косметичних 

виробів перевірені методом введено − знайдено і вказують на достатню 

точність і правильність розроблених методик (Sr  1,0 – 4,3 %).  Це підтверджено 

і результатами аналізу ГХ/МС методом (табл. 5.9). 

Вміст бензофенонів в сонцезахисних кремах знаходиться в межах від 1,5 

до 6,2 мг/г, що відповідає регламентованому вмісту УФ-фільтрів, затверджених 

міжнародними комітетами по контролю якості косметичних засобів 

(Управлінням по контролю якості харчових продуктів та ліків США (Food and 

Drug Administration, FDA), Європейським агенством з безпеки продуктів 

харчування (European Food Safety Authority, EFSA),  Науковим комітетом зі  

споживчих продуктів (Scientific Committee on Consumer Product, SCCP) [ 106].  
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5.3. Методики ГХ/ПІД визначення парабенів у 

фармацевтичних, косметичних виробах, водах різного типу 

Розроблені методики мікроекстракційного концентрування парабенів 

були застосовані при аналізі різних типів вод. 

Методика ГХ/ПІД визначення парабенів у природній воді з попереднім 

ацилюванням і дисперсійним мікроекстракційним концентруванням. У віали 

ємністю 10 мл вносили по 8,0 мл природної води, наважку натрій хлориду (0,25 

г), наважку калій карбонату (0,14 г), перемішували до повного розчинення, 10 

мкл оцтового ангідриду, перемішували.  У віалах  об’ємом 1,5 мл готували 

суміш органічних розчинників: 80 мкл хлороформу і 400 мкл ацетонітрилу, яку 

додавали до водного розчину і проводили мікроекстракцію впродовж 2 хв, 

після чого розчин центрифугували 3 хв. Відбирали 1 мкл екстракту 

мікрошприцем і інжектували у хроматограф,  визначали площі 

хроматографічних піків за градуювальники графіками. 

Були проаналізовані води різних типів: поверхневі, басейні, комунальні 

стічні, а саме вода річок Либідь і Десьонка м.Києва, комунальні стічні води м. 

Ковеля після очистки, басейна вода торгівельного центру «Ocean Plaza». В усіх 

зразках вміст парабенів знаходився нижче межі виявлення  0,01−  0,02 мкг/мл.  

В озерах на Оболонській набережній та Білому був виявлений 

метилпарабен (табл. 5.10).  Результати аналізу були перевірені методом введено 

− знайдено і підтверджені ГХ/МС методом (табл. 5.10). Розроблені методики 

характеризуються достатньо високою правильніст і відтворюваністю, відносне 

стандартне відхилення Sr при цьому становить 1 – 8 %. Хроматограма 

метилпарабену при  ГХ/МС детектуванні озерної води представлена на рис. 5.6. 
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Таблиця 5.10 

Результати ГХ/ПІД аналізу природних вод на вміст парабенів після 

ацилювання і мікроекстракційного концентрування  (n = 3, Р = 0,95) 

Об'єкт 

метилпарабен етилпарабен пропілпарабен 

Вве-
дено 
мг/л 

Знайдено 
мг/л 

Sr,
% 

Вве-
дено 
мг/л 

Знайдено 
мг/л 

Sr,
% 

Вве-
дено 
мг/л 

Знайдено 
мг/л 

Sr,
% 

Озеро на 
Оболонській 
набережній 

− 0,05 ± 0,01 8,0 − < 0,003** − − < 0,002** − 

0,05 0,11 ± 0,02 7,3 0,05 0,05 ± 0,01 8,0 0,05 0,05 ± 0,01 8,0 

0,10 0,20 ± 0,01 2,0 0,10 0,10 ± 0,01 4,0 0,10 0,11 ± 0,01 3,6 

− 0,05 ± 0,01* 8,0 − − − − − − 

Озеро Біле 

− 0,48 ± 0,02 1,7 − < 0,003** − − < 0,002** − 

0,05 0,56± 0,02 1,4 0,05 0,05 ± 0,01 8,0 0,05 0,05 ± 0,01 8,0 

0,10 0,63± 0,02 1,3 0,10 0,11 ± 0,01 3,6 0,10 0,10 ± 0,01 4,0 

− 0,50 ± 0,01* 0,8 − − − − − − 
* Визначення проведено ГХ/МС методом, ** − межа виявлення. 

 

 

 

 

Рис. 5.6. Хроматограма метилпарабену, отримана при ГХ/МС 

детектуванні озерної води на Оболонській набережній після ацилювання і 

мікроекстракційного концентрування. 

 

Розроблені методики дисперсійного мікроекстракційного вилученя 

парабенів були застосовані при аналізі деяких фармацевтичних і косметичних 

засобів. 
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Методика  ГХ/ПІД визначення парабенів в краплях для очей 

«Тауфон» з попередньою дисперсійною мікроекстракцією. Аліквотну частину 

2,5 мл зразка розводили до 25,0 мл дистильованою водою і перемішували. У 

віали ємністю 10,0 мл вносили по 1,0 мл розведеного водного розчину зразка, 

додавали 1,0 мл ацетатного буферного розчину з pH 6,0; 3,0 мл 25 % розчину 

NaCl і перемішували. До розчину додавали суміш 100 мкл дихлорометану та 

500 мкл ацетону. Дисперсійну мікроекстракцію проводили за методикою, 

описаною вище (с.158). Після чого відбирали 1,0 мкл екстракту мікрошприцем і 

інжектували у хроматограф. Вміст парабенів в зразку визначали за рівняннями 

градуювальник графіків. 

Методика ГХ/ПІД визначення парабенів в косметичному молоці для 

зняття  макіяжу «Чиста лінія» з попередньою дисперсійною 

мікроекстракцією. Наважку 0,05 г зразку переносили у віалу ємністю 10,0 мл і 

розчиняли у 5,0 мл суміші ацетон – вода (1:1) при обробці ультразвуком 

впродовж 20 хв. Після чого розчин доводили деіонізованою водою до 10,0 мл, 

перемішували та фільтрували через мембранний фільтр Millipore (0,45 µм). 

Відбирали 1,0 мл розчину і доводили до 10,0 мл деіонізованою водою, 

перемішували. Після чого відбирали по 1,0 мл аліквотної частини кінцевого 

розчину зразку, додавали 1,0 мл ацетатного буферного розчину з рН 6,0; 3,0 мл 

25 % розчину NaCl і перемішували. До розчину додавали суміш 80 мкл 

хлороформу та 500 мкл ацетону. Дисперсійну мікроекстракцію проводили за 

методикою, описаною вище (с.158). Після чого відбирали 1,0 мкл екстракту 

мікрошприцем і інжектували у хроматограф. Вміст парабенів в зразку 

визначали за рівняннями градуювальник графіків. 

Методика ГХ/ПІД визначення парабенів в лосьоні «Nivea», засобі для 

демакіяжу «Rival», седативному фармпрепараті «Алора» та сиропі від кашлю 

«Стоптусин Фіто» після ацилювання і мікроекстракційного вилучення. З 

розчинів зразків відбирали аліквотні частини по 1,0 мл і розводили до 25 мл 

дистильованою водою, перемішували. Розчини фільтрували через нейлонові 
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фільтри “Millipore” з розміром пор 0,45 мкм. У мірні колби ємністю 

25,0 мл вносили по 2,5 мл отриманого водного розчину зразка і доводили до 

25,0 мл дистильованою водою, розчин перемішували.З отриманих розчинів 

відбирали аліквотні частини по 1,0 мл у віали ємністю 10 мл, додавали 1,0 мл 

25 % розчину натрію хлориду, 1,5 мл 0,1М розчину калію карбонату, 10 мкл 

пропіонового ангідриду, доводили до 8,0 мл дистильованою водою, 

перемішували.  У віалах  об’ємом 1,5 мл готували суміш органічних 

розчинників: 80 мкл хлороформу і 500 мкл ацетонітрилу, яку вводили у водний 

розчин парабенів і проводили мікроекстракцію впродовж 2 хв, після чого 

розчин центрифугували  3 хв. Відбирали 1,0 мкл екстракту мікрошприцем і 

інжектували у хроматограф.  Вміст парабенів в зразку визначали за рівняннями 

градуювальник графіків. 

Таблиця  5.11 

Результати ГХ/ПІД визначення парабенів у фармацевтичних та 

косметичних виробах (n=3, P=0,95) 

Зразок сполука Введено, 
мг/мл 

Знайдено, мг/мл 
(мг/г) 

Sr, % 

Засіб для зняття 
макіяжу «Чиста 

лінія» 
метилпарабен 

− 2,5 ± 0,2 3,2 
1,0 3,5 ± 0,2 2,3 
2,0 4,5  ± 0,1 1,0 

Краплі для очей 
«Тауфон» 

метилпарабен 

− 1,0 ±  0,1 4,0 

1,0 2,1 ± 0,2 3,8 

2,0 3,0 ± 0,1 1,3 
 

За результатами аналізу був визначений метилпарабен в краплях для очей 

«Тауфон», засобах для зняття макіяжу «Чиста лінія» і «Rival», тоніку «Nivea», 

пропілпарабен – в засобі для зняття макіяжу «Rival» (табл. 5.11, 5.12). Всі 

визначені речовини    були заявлені у складі виробів. Результати аналізу 

перевірені методом введено −  знайдено і методом ГХ/МС, значення 

стандартного відхилення дорівнюють 1 – 4 %, що  підтверджує достатньо 
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високу точність запропонованих методів. Хроматограми косметичних 

засобів представлені на рис. 5.7, 5.8.  

 

 

 

Рис. 5.7. Хроматограма зразка косметичного молочка для зняття макіяжу 

«Чиста лінія»:  ( а) – зразок з додаванням стандартної суміші парабенів: 1 − 

метил-; 2 − етил-; 3 − пропілпарабен, СПБ= 1,0 мг/л; (b)  - зразок. 

 

 Таблиця  5.12 

Результати визначення парабенів у косметичних виробах  (n=3, P=0,95) 

Зразок сполука 
ГХ /ПІД ГХ /МС 

Введено, 
мг/мл 

Знайдено, 
мг/мл  

Sr, %  Знайдено, 
мг/мл  

Sr, 
%  

Тонік «Nivea» метилпарабен 
− 1,35 ± 0,06 1,8 1,40 ± 0,04 1,2 

1,0 2,37 ± 0,08 1,4 − − 

Засіб для 
зняття 
макіяжу 
«Rival» 

метилпарабен 
− 1,21 ± 0,07 2,3 1,20 ± 0,05 1,7 

1,0 2,20 ± 0,05 1,0 − − 

пропілпарабен 
− 0,14 ± 0,01 2,8 0,15 ± 0,01 2,7 

0,2 0,35 ± 0,01 1,1 − − 
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Рис. 5.8. Хроматограма зразка засобу для демакіяжу «Rival»:  

1 − метилпарабен, 2 − пропілпарабен.  

 

В табл. 5.13 представлені результати аналізу сиропів від кашлю  

«Стоптусин»  та седативного «Алора». Як видно з отриманих даних, результати 

аналізу розробленими методиками  корелюють з результатами, отриманими 

стандартною методикою ВЕРХ з УФ детектуванням, в обох випадках Sr не 

перевищує 3,8 %. На рис. 5.9 представлені хроматограми зразка сиропу 

«Стоптусин фіто»  без і з додаванням стандартної суміші. 

Таблиця 5.13 

Результати ГХ/ПІД та ВЕРХ визначення парабенів у фармацевтичних 

виробах  (n=3, P=0,95) 

Зразок сполука 

ГХ/ПІД ВЕРХ/УФ 

Введено, 
мг/мл 

Знайдено, 
мг/мл 

S
r
, % Знайдено, 

мг/мл 
S

r
, % 

Сироп від 
кашлю 

«Стоптусин 
фіто» пропілпарабен 

– 

0,21 ± 0,02 3,8 0,20± 0,01 2,0 

 0,2 0,40 ± 0,02 2,0 – – 

Седативний 
сироп «Алора» 

метилпарабен 

– 
0,70 ± 0,02 1,1 0,70± 0,03 1,7 

0,2 
0,95 ± 0,02 1,0 – – 

пропілпарабен 
– 

0,31 ± 0,02 2,6 0,30± 0,01 1,3 

0,2 0,51 ± 0,01 1,0 – – 
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Рис. 5.9. Хроматограма зразка сиропу «Стоптусин»: (а) зразок; (b) зразок з 

додаванням стандартної суміші парабенів: 1 – метил-; 2 – етил-; 3 – 

пропілпарабен. СПБ= 1,0 мг/л. 

 

За результатами аналізу вміст парабенів у всіх визначуваних зразках 

знаходиться в межах норм, регламентованих Управлінням по контролю якості 

харчових продуктів та ліків США (Food and Drug Administration, FDA), 

Науковим комітетом зіспоживчих продуктів (Scientific Committeeon Consumer 

Product, SCCP) [179].  
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 Висновки до розділу 5 

       Показано, що при дисперсійному мікроекстракційному 

концентруванні бензофенонів, парабенів та їх ацилпохідних не заважають 500 – 

1000-кратні надлишки іонів хлориду, сульфату, карбонату, натрію, калію, 

кальцію, а також фенол  до 0,1 г/л, гумінові кислоти до 3,0 мг/л. 

Розроблені гібридні методики ГХ/ПІД визначення бензофенону, 

бензгідролю, 2-гідроксибензофенону, 2-гідрокси-4-метоксибензофенонів, 2,4-

дигідроксибензофенону, метил-, етил-, пропил-, бутилпарабенів після 

дисперсійного мікроекстракційного концентрування були застосовані при 

визначенні бензофенонів  і парабенів у парфумерних, косметичних виробах, 

різних типах вод, фармацевтичних засобах, сечі. Правильність розроблених 

методик перевірено методом введено-знайдено, ГХ/МС і ВЕРХ/УФ методами.  

Усі розроблені  методики харктеризується достатньою точністю, на що 

вказують значення відносного стандартного відхилення, які не перевищують  

10 %. 

       Перевагами всіх розроблених методик,  порівняно з аналогами,  є 

простота, експресність (час екстракції та дериватизації – 5 – 10 хв.), дешевизна і 

екологічна дружелюбність  (кількість органічних розчинників – до 1 мл, не 

потребують додаткових пристроїв), надійність, широкий діапазон лінійності та 

низькі межі визначення. 
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ВИСНОВКИ 
 

1. Оптимізовані умови капілярної і дисперсійної мікроекстракції для 

вилучення ряду бензофенонів і парабенів з водних розчинів і наступного 

газохроматографічного визначення. Показано, що при вилученні 

бензофенонів капілярною мікроекстракцією толуеном оптимальним є рН 4,0 

− 6,0, парабенів  рН 3,0 – 6,0 (час вилучення 15 хв.). Встановлено, що при 

дисперсійній мікроекстракції парабенів оптимальним є застосування суміші 

хлороформ – ацетон (1 : 7 за об’ємом), бензофенонів  − суміші хлороформ – 

метанол (1 : 7 за об’ємом), час вилучення 5 хв.,  інтервали рН аналогічні до 

капілярної мікроекстракції. При дисперсійній мікроекстракції продуктів 

дериватизації бензофенонів оцтовим ангідридом оптимальним є застосування 

суміші тетрахлорметан − метанол (1 : 12 за об’ємом) при рН 10,0 − 12,0, 

продуктів дериватизації парабенів пропіоновим ангідридом −  суміші 

хлороформ – ацетонітрил (1 : 6 за об’ємом) при рН 8,0 − 9,0. 

2. Показано, що поєднання дериватизації оцтовим або пропіоновим 

ангідридом і дисперсійного мікроекстракційного концентрування продуктів 

ацилювання парабенів і гідроксильованих бензофенонів підвищує ступені 

вилучення і коефіцієнти концентрування в 1,5 – 5 разів порівняно з 

неацильованими сполуками. При цьому інтервали лінійності є  ширшими в 1,4 

− 10 разів, межі виявлення є нижчими в 3 – 10 разів, час мікроекстракції 

меншим в 3 рази. Використання пропіонового ангідриду при дериватизації 

парабенів приводить до підвищення чутливості газохроматографічного 

визначення з полуменево-іонізаційним детектуванням  в 1,5 рази  порівняно з 

оцтовим ангідридом.  

3.  Показана доцільність застосування параметрів розчинності 

Гільдебранда і  Хансена для вибору екстракційного і дисперсійного 

розчинників в рідинній мікроекстракції. Значення міри спорідненості (Ra) 

екстрагентів до сполук  не більше 10,  а також значення різниці між 
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параметрами Гільдебранда  (∆δ) сполук і екстрагентів не більше 4  

вказують на високу спорідненість парабенів до дихлорметану і хлороформу, а 

бензофенонів – до хлороформу і тетрахлорметану, що підтверджено 

експериментально ступенями вилучення R ≈ 70 – 99 %. Значення різниці між 

параметрами Гільдебранда (∆δ)  екстрагентів і диспергаторів не більше 12, а 

також міри спорідненості (Ra)  диспергаторів до екстрагентів не більше 27 

вказують на високу диспергуючу дію розчинників і можливість їх 

використання при дисперсійній мікроекстракції. 

4. Розроблені гібридні методики дериватизації, дисперсійного 

мікроекстракційного концентрування і газохроматографічного визначення 

мікрокількостей бензофенонів і парабенів апробовані при аналізі вод різних 

типів, фармацевтичних препаратів, косметичних засобів, біологічних рідин  

(Sr < 10 %). Правильність розроблених методик перевірено методом 

введено-знайдено,  ГХ/МС і ВЕРХ/УФ. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

168 

 

168 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

  

1. Золотов Ю. А. Концентрирование микроэлементов / Ю. А. Золотов, Н. 

М. Кузьмин // Москва: Химия, 1982 – 288 с. 

2.  Майстренко В. Н. Эколого-аналитический моніторинг стойких 

органических загрязнителей / В. Н. Майстренко, Н. А. Клюев //  Москва: 

БИНОМ, 2000. –  23 с. 

3.  Nerín C. Critical review on recent developments in solventless techniques 

for extraction of analytes / C. Nerín,  J. Salafranca,  M. Aznar, R. Batlle // Anal 

Bioanal Chem. – 2009. – Vol. 393. – P.  809–833.  

4.  Quintana J. B. Strategies for the microextraction of polar organic 

contaminants in water samples / J. B. Quintana,  I. Rodríguez // Anal Bioanal Chem. 

– 2006. – Vol. 384. – P.  1447–1461.   

5.  Kataoka H. Recent developments and applications of microextraction 

techniques in drug analysis / H.  Kataoka // Anal Bioanal Chem . – 2010. – Vol. 396. 

– P.  339–364.  

6. Baltussen E. Stir Bar Sorptive Extraction (SBSE), a Novel Extraction 

Technique for Aqueous Samples: Theory and Principles / E. Baltussen, P. Sandra, F. 

David, C. Cramers // J. Microcolumn Separations . – 1999. – Vol. 11, № 6. – P.  737–

747.   

7.  Sanchez-Rojas F. A Review of Stir Bar Sorptive Extraction / F.  Sanchez-

Rojas., C. Bosch-Ojeda, J. M. Cano-Pavon // Chromatographia . – 2009. – Vol. 69. – 

P.  S79 – S94.  

8.  Ojeda C. B. Separation and Preconcentration by Dispersive Liquid–Liquid 

Microextraction Procedure: A Review / C. B. Ojeda, F. S. Rojas // Chromatographia . 

– 2009. – Vol. 69. – P. 1149–1159.   

9.  Asensio-Ramo M. Liquid phase microextraction applications in food 

analysis / M. Asensio-Ramos, L.M. Ravelo-Pérez, M. González-Curbelo, J. 



 

169 

 

169 

Hernández-Borges: // Journal of Chromatography A. – 2011. – Vol. 1218, 

№ 42. – P. 7415–7437. 

10. Крылов В.А., Крылов А.В., Мосягин П.В., Маткивская Ю.О. 

Жидкофазное микроэкстракционное концентрирование примесей / В.А.Крылов, 

А.В.Крылов, П.В.Мосягин, Ю.О.Маткивская // Журн. Аналит.химии. – 2011.  – 

т. 66, № 4. – С. 341.  

11. Shokoufia N.  Fiber optic-linear array detection spectrophotometry in 

combination with dispersive liquid–liquid microextraction for simultaneous 

preconcentration and determination of palladium and cobalt / N.Shokoufia, 

F.Shemirani, Y. Assadi // Anal. Chim. Acta. – 2007. – Vоl. 597. – P. – 349 – 356. 

12.  Gharehbaghi M. Cold-induced aggregation microextraction based on ionic 

liquids and fiber optic-linear array detection spectrophotometry of cobalt in water 

samples / M. Gharehbaghi, F. Shemirani, M. Davudabadi Farahani // J. Hazard. Mat. 

– 2009. – Vol. 165. – P. 1049–1055. 

13.  Taghi Naseri M. Combination of dispersive liquid–liquid microextraction 

with flame atomic absorption spectrometry using microsample introduction for 

determination of lead in water samples / M. Taghi Naser, H. Payam, M.-R. Milani 

Hosseini, Y. Assadi // Anal. Chim. Acta. – 2008. – Vol. 610, № 1. – P.  135–141. 

14.  Jiang H. Dispersive liquid phase microextraction (DLPME) combined with 

graphite furnace atomic absorption spectrometry (GFAAS) for determination of trace 

Co and Ni in environmental water and rice samples / H. Jiang, Y. Qin, B. Hu // 

Talanta – 2008. – Vol. 74, № 5. – P. 1160–1165 . 

15.  Shamsipur M. Selective determination of ultra trace amounts of gold by 

graphite furnace atomic absorption spectrometry after dispersive liquid–liquid 

microextraction / M. Shamsipur, M. Ramezani // Talanta – 2008. – Vol. 7 5. –  

P. 294 –300 . 

16.  Li L. Hollow-fibre liquid phase microextraction for separation and 

preconcentration of vanadium species in natural waters and their determination by 



 

170 

 

170 

electrothermal vaporization-ICP-OES / L. Li, B. Hu // Talanta – 2007. – 

Vol.  72. – P. 472 – 479 . 

17.  Kokya T.A. Optimization of dispersive liquid–liquid microextraction for 

the selective determination of trace amounts of palladium by flame atomic absorption 

spectroscopy / T.A. Kokya,   K.  Farhadi // J. Hazard. Mat. – 2009. – Vol.  169. – P. 

726 – 733 . 

18.  Xia L. Hollow fiber-based liquid–liquid–liquid microextraction combined 

with high-performance liquid chromatography for the speciation of organomercury / 

L. Xia,  B. Hu, Y. Wu // J. Chromatogr. A. – 2007. – Vol. 1173.  – P. 44 – 51. 

19.  Fan Z. Determination of methylmercury and phenylmercury in water 

samples by liquid–liquid–liquid microextraction coupled with capillary 

electrophoresis / Z. Fan, X.  Liu // J. Chromatogr. A. – 2008. – Vol. 1180.  – P. 187–

192. 

20.  Xiao Q. Speciation of butyltin compounds in environmental and biological 

samples using headspace single drop microextraction coupled with gas 

chromatography-inductively coupled plasma mass spectrometry / Q. Xiao,  B. Hu, M. 

He. // J. Chromatogr. A. – 2008. – Vol. 1211.  – P. 135–141. 

21.  Bidari A. Monitoring of selenium in water samples using dispersive 

liquid–liquid microextraction followed by iridium-modified tube graphite furnace 

atomic absorption spectrometry / A. Bidari,  E. Zeini Jahrom., Y. Assadi, M.-R. 

Milani Hosseini // Microchem. J. – 2007. – Vol.  7.  – P. 6–12. 

22.   Reddy-Noone K. Liquid-phase microextraction–gas chromatography–

mass spectrometry for the determination of bromate, iodate, bromide and iodide in 

high-chloride matrix / K. Reddy-Noone, A. Jain, K. K. Verna // J. Chromatogr. A. – 

2007. – Vol. 1148.  – P. 145–151. 

23.  Jeannot M. A. Solvent Microextraction into a Single Drop / M. A. Jeanno.,  

F. F. Cantwell // Anal. Chem. – 1996. – Vol.  68, № 13. – P. 2236–2240. 

24.  Wu H.-F. Combining Drop-to-Drop Solvent Microextraction with Gas  

Chromatography/Mass Spectrometry Using Electronic Ionization and Self-



 

171 

 

171 

Ion/Molecule Reaction Method To Determine Methoxyacetophenone 

Isomers in One Drop of Water / H.-F. Wu, J.-H. Yen, C.-C. Chin // Anal. Chem. – 

2006. – Vol. 78, № 15. – P.1707–1712 

25.  Liu W. Continuous-Flow Microextraction Exceeding1000-Fold 

Concentration of Dilute Analytes / W. Liu, H. K. Lee // Anal. Chem. – 2000. – Vol. 

72, № 18. – P. 4462 – 1467. 

26.   Theis A. L. Headspace Solvent Microextraction / A. L. Theis, A. J. 

Waldack, S. M. Hansen , M. A. Jeannot //Anal. Chem. –2001. – Vol. 73, № 23. –  P. 

5651–5654. 

27.  Vidal l. An ionic liquid as a solvent for headspace single drop 

microextraction of chlorobenzenes from water samples / l. Vidal, E. Psillakis, C. E. 

Domini, N. Grane, F. Marken, A.  Canals // Anal. Chim. Acta. – 2007. – Vol.  584. – 

P.  189–195. 

28.  Ma M. Solvent Microextraction with Simultaneous Back-Extraction for 

Sample Cleanup and Preconcentration: Preconcentration into a Single Microdrop / M. 

Ma, F.F.  Cantwell // Anal. Chem. – 1999. – Vol. 71, № 2. – P. 388–393. 

29.  Крылов В.А., Пылова Е.В., Чернова О.Ю., Лизунова Г.М., Крылов 

А.В. Капельное экстракционное концентрирование примесей 

галогенорганических и ароматических веществ четыреххлористого углерода / 

В.А. Крылов, Е.В.Пылова, О.Ю. Чернова, Г.М. Лизунова, А.В. Крылов  // Журн. 

аналит. химии. – 2007. – Т. – 62, № 11. – С. –1132. 

30. Xu J. Dynamic liquid-phase microextraction of three phthalate esters from 

water samples and determination by gas chromatography / J. Xu, P. Liang, T. Zhang 

// Anal. Chim. Acta. – 2007. – Vol. 597. – P.  1 –5. 

31.  Rassmusen K. E. Developments in hollow fibre-based, liquid-phase 

microextraxtion. / K. E .Rassmusen, S. Pedersen-Bjergaard // Trends in Analyticcal 

Chemistry – 2004. - Vol. 23, № 1. – Р. 1–10. 



 

172 

 

172 

32.  Halvorsen T.H. Reduction of extraction times in liquid-phase 

microextraction. / T.H. Halvorsen, S. Pedersen-Bjergaard, K.E. Rasmussen // Journal 

of Chromatography B,  – 2000. – Vol. 760. – P. 219 –226. 

33.  Ho T. S. Liquid-phase microextraction based on carrier mediated transport 

combined with liquid chromatography–mass spectrometry New concept for the 

determination of polar drugs in a single drop of human plasm / T.S. Ho, J. L. 

Reubsaet, H. S.Anthonsen, S. Pedersen-Bjergaard, K. E. Rasmussen // J. Chromatigr. 

A. – 2005. – Vol. 1072, № 1. – P.  9–32. 

34.  Jiang X. Solvent Bar Microextraction / X. Jiang, H. K.  Lee // Anal. 

Chem. – 2004. – Vol. 76, № 18. – P. 5591–5596. 

35.   Pena-Pereir А.  Miniaturized preconcentration methods based on liquid-

liquid extraction and their application in inorganic ultratrace analysis and speciation: 

A review./ F. Pena-Pereira, I. Lavilla, C. Bendicho // Spectrochimica Acta – 2009. – 

№ 1 – P. 5–15. 

36.  Psillakis E. Developments in liquid-phase   microextraction / E. Psillakis,  

N. Kalogerakis // Trends in Analytical Chemistry. – 2003. –  Vol.22, № 10.  – P.  565 

– 574. 

37.  Lin C.-Y Application of liquid–liquid–liquid microextraction and high-

performance liquid-hromatography for the determination of sulfonamides in water/ 

C.-Y. Lin, S.-D. Huang // Anal. Chim. Acta. – 2008. – Vol.  612. – P. 37 – 43. 

38.  Lin C.-Y., Application of liquid–liquid–liquid microextraction and ion-pair 

liquid chromatography coupled with photodiode array detection for the determination 

of chlorophenols in water / C.-Y. Lin, S.-D. Huang // J. Chromatogr. A. – 2008. –  

Vol. 1193. – P.  9–84. 

39.  Wu J. Automated dynamic liquid–liquid–liquid icroextraction followed by 

high-performance liquid chromatography-ultraviolet detection for the determination 

of phenoxy acid herbicides in environmental waters / J. Wu, K. H. Ee, H. K. Lee // J. 

Chromatogr. A. – 2005. – Vol. 1082, № 2. – P. 121–127. 



 

173 

 

173 

40.  Jiang X. Dynamic Liquid-Liquid-Liquid Microextraction with 

Automated Movement of the Acceptor Phase / X. Jiang, S. Y. Oh, H. K. Lee // Anal. 

Chem. – 2005. – Vol. 77, № 6. – P. 1689–1695.  

41.  Chen C.-C.  Liquid–liquid–liquid microextraction with automated 

movement of the acceptor and the donor phase for the extraction of phenoxyacetic 

acids prior to liquid chromatography detection / C.-C. Chen, M. B.Melwanki, S.-D. 

Huang // J. Chromatogr. A. – 2006. – Vol. 1104. – P. 33–39. 

42.  Yazdi A. S. Two-step hollow fiber-based, liquid-phase microextraction 

combined with high-performance liquid chromatography: A new approach to 

determination of aromatic amines in water / A. S. Yazdi, Z. Es’haghi // J. 

Chromatogr. A. – 2005. – Vol. 1028 – P. 136–142. 

43.  Wu J. Orthogonal array designs for the optimization of liquid–liquid–

liquid microextraction of nonsteroidal anti-inflammatory drugs combined with high-

performance liquid chromatography-ultraviolet detection / J. Wu, H. K. Lee // J. 

Chromatogr. A. – 2005. – Vol. 1092, №  2. – P. 182–190. 

44.  Esrafili А. Hollow fiber-based liquid phase microextraction combined with 

high-performance liquid chromatography for extraction and determination of some 

antidepressant drugs in biological fluids / A. Esrafili, Y. Yamini, S. Shariati // Anal. 

Chim. Acta. – 2007. – Vol.  604. – P. 127–133. 

45.  Yamini Y. Extraction and preconcentration of salbutamol and terbutaline 

from aqueous samples using hollow fiber supported liquid membrane containing 

anionic carrier / Y. Yamini, C.T. Reimanna, A. Vatanara, J.A. Jonsson // J. 

Chromatogr. A. – 2006. – Vol. 1124, №  2. – P. 57–67. 

46. Redersen-Bjergaard S. Liquid-Liquid-Liquid Microextraction for Sample 

Preparation of Biological Fluids Prior to Capillary Electrophoresis / S. Redersen-

Bjergaard, K. E. Rasmussen // Anal. Chem. – 1999. – Vol. 71, № 14. – P. 2650-2656. 

47. Peng J.-F. Direct determination of chlorophenols in environmental water 

samples by hollow fiber supported ionic liquid membrane extraction coupled with 



 

174 

 

174 

high-performance liquid chromatography / J.-F. Peng, J.-F. Liu, X.-L. Hu, 

G.-B. Jiang // J. Chromatogr. A. – 2007. – Vol. 1139. – P. 165 – 170. 

48.   Rezaee M. Determination of organic compounds in water using dispersive 

liquid–liquid microextraction / M. Rezaee, Y. Assadi, M.-R. Milani Hosseini, 

E.Aghaee, F.Ahmadi, S. Berijani // J. Chromatogr. A. – 2006. – Vol. 1116. – P.1-9.  

49.   Peng J.-F. Ionic liquid for high temperature headspace liquid-phase 

microextraction of chlorinated anilines in environmental water samples / J.-F. Peng,  

J.-F. Liu, G.-B. Jiang, C. Tai, M.-J. Huang // J. Chromatogr.  – 2005. – Vol. 1072. – 

P. 3–6.  

50.  Saleh A. Ultrasound-assisted emulsification microextraction method based 

on applying low density organic solvents followed by gas chromatography analysis 

for the determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in water samples / A. 

Saleh,  Y. Yamini, M. Faraji, M. Razaee, M. Ghambarian // J. Chromatogr. A. – 

2009. – Vol. 1216.  – P. 6673–6679. 

51.  Xu H. A novel dispersive liquid–liquid microextraction based on 

solidification of floating organic droplet method for determination of polycyclic 

aromatic hydrocarbons in aqueous samples / H. Xu, Z. Ding, L. Lv, D. Song, Y.- Q. 

Feng // Anal. Chim. Acta. – 2009. – Vol. 636. – P. 28–33. 

52.  Leong M.-I. Dispersive liquid–liquid microextraction method based on 

solidification of floating organic drop combined with gas chromatography with 

electron-capture or mass spectrometry detection  / M.-I .Leong, S.-D. Huang // J. 

Chromatigr. A. – 2008. – Vol. 1211. – P. 8–12 . 

53.  Hashemi P. Development of a simple device for dispersive liquid–liquid 

microextraction with lighter than water organic solvents: Isolation and enrichment of 

glycyrrhizic acid from licorice / P. Hashemi, S. Beyranvand, R .S. Mansur, A. R. 

Ghiasvand // Anal. Chim. Acta. – 2009. – Vol. 655. – P.60 –65 . 

54.  Moinfar S. Development of dispersive liquid–liquid microextraction 

method for the analysis of organophosphorus pesticides in tea  / S. Moinfar, M.-R. 

Milani Hosseini // J. Hazard. Mat. – 2009. – Vol. 169. – P. 907–911 . 



 

175 

 

175 

55.  Birjiandi A. P. Speciation of butyl and phenyltin compounds 

using dispersive liquid–liquid microextraction and gas chromatography-flame 

photometric detection / A. P. Birjiandi, A.  Bidari, F. Rezaei, M.-r. Milani Hosseini, 

Y. Assadi // J. Chromatigr. A. – 2008. – Vol. 1193, № 1 – 2. – P. 19–25. 

56.  Yazdi A. S. Separation and determination of amitriptyline and 

nortriptyline by dispersive liquid–liquid microextraction combined with gas 

chromatography flame ionization detection / A. S. Yazd, N. Razavi, S .R. Yazdinejad 

// Talanta – 2008. – Vol. 75. – P. 1293–1299. 

57.  Berijani S. Dispersive liquid–liquid microextraction combined with gas 

chromatography-flame photometric detection Very simple, rapid and sensitive 

method for the determination of organophosphorus pesticides in water / S. Berijani, 

Y. Assadi, M. Anbia, M.-R. Milani Hosseini, E. Aghaee // J. Chromatigr. A. – 2006. 

– Vol. 1123, № 1. – P. 1–9. 

58.  Baliza P. X. A procedure for determination of cobalt in water samples after 

dispersive liquid–liquid microextraction / P.X. Baliza, L.S.G. Teixeira, V.A. Lemos // 

Microchem. J. – 2009. – Vol. 93. – P.  220–224. 

59.  Wu Q. Dispersive liquid–liquid microextraction combined with high 

performance liquid chromatography–fluorescence detection for the determination of 

carbendazim and thiabendazole in environmental samples / Q. Wu, Y. Li, C. Wang.,  

Z. Liu, X. Zang, X. Zhou, Z. Wang // Anal. Chim. Acta. – 2009. – Vol. 638. –  

P. 139 –145. 

60.  Li S. Ionic liquid-based ultrasound-assisted dispersive liquid–liquid 

microextraction combined with electrothermal atomic absorption spectrometry for a 

sensitive determination of cadmium in water samples / S. Li, S. Cai, W. Hu, H. Chen,  

H. Liu // Spectrochim. Acta. Part. B. – 2009. – Vol. 64. – P.666–671 . 

61.  Mohammadi S. Z. Ligandless-dispersive liquid–liquid microextraction of 

trace amount of copper ions / S. Z.Mohammadi, A. Dfzali, Y. M. Baghelani // Anal. 

Chim. Acta. – 2009. – Vol. 653. – P. 173–177 . 



 

176 

 

176 

62.  Xu L. Developments in single-drop microextraction / L.Xu 

, C. Basheer, H.K.Lee   // J. Chromatogr. A. – 2007. – Vol. 1152. – P.  184 –192.  

63.  Liu J.-F. Ionic liquid-based liquid-phase microextraction, a new sample 

enrichment procedure for liquid chromatography / J.-F. Liu, Y.-G. Chi, G.-B. Jiang,  

C. Tai, J.-F. Peng, J.-T. Hu // J. Chromatogr. A. – 2004. – Vol. 1026. – P.143–147.  

64.  Jeannot M. A. Mass Transfer Characteristics of Solvent Extraction into a 

Single Drop at the Tip of a Syringe Needle / M. A. Jeannot, F. F. Cantwell // Anal. 

Chem. – 1997. – Vol. 69, № 2. – P.235–239 . 

65.  Liu J.-F. Ionic liquid-based liquid-phase microextraction, a new sample 

enrichment procedure for liquid chromatography / J.-F. Liu,  Y.-G. Chi, G.-B. Jiang, 

C. Tai, J.-F. Peng, J.-T Hu. // J. Chromatogr. A. – 2004. – Vol. 1026. – P.143–147.  

66.  Zang X.-H. Developments of Dispersive Liquid-Liquid Microextraction 

Technique / X.-H. Zang, Q.-H. Wu, M.-Y.  Zhang, G.-H.Xi, Z. Wang // Chin. J. Anal. 

Chem. – 2009. – Vol. 37, № 2. – P.161–168.  

67.  Hou L.  Dynamic Three-Phase Microextraction as a Sample Preparation 

Technique Prior to Capillary Electrophoresis / L.Hou, H.K. Lee // Anal. Chem. – 

2003. – Vol. 75. – P. 2784–2789.  

68.  He Y. Single drop liquid–liquid–liquid microextraction of 

methamphetamine and amphetamine in urine/ Y. He, Y.-J.Kang // J. Chromatogr. 

A. –2006. – Vol. 1133. – P. 35–40.  

69.  Palit M. Application of Single Drop Microextraction for Analysis of 

Chemical Warfare Agents and Related Compounds in Water by Gas 

Chromatography/Mass Spectrometry / M. Palit, D. Pardasani, A. K. Gupta, D. K. 

Dubey // Anal. Chem. – 2005. – Vol. 77, № 2. – P. 711–717.  

70.  Lee H. S. N.  Determination of basic degradation products of chemical 

warfare agents in water using hollow fibre-protected liquid-phase microextraction 

with in-situ derivatisation followed by gas chromatography–mass spectrometry / H. 

S. N. Lee, M. T. Sng, C. Basheer, H. K. Lee //  J. Chromatogr. A. – 2008. – Vol. 1196 

– 1197, № 1 – 2. – P. 125–132.  



 

177 

 

177 

71.  Li Y. Dispersive liquid–liquid microextraction followed by 

reversed phase-high performance liquid chromatography for the determination of 

polybrominated diphenyl ethers at trace levels in landfill leachate and environmental 

water samples / Y. Li, G. Wei, J. Hu, X .Liu, X. Wang // Anal. Chim. Acta. – 2008. – 

Vol. 615. – P. 96–103 . 

72.  Garcia-Lopez M. Evaluation of liquid–liquid microextraction using 

polypropylene microporous membranes for the determination of organophosphorus 

flame retardants and plasticizers in water samples / M. Garcia-Lopez, I. Rodriguez, 

R. Cela // Anal. Chim. Acta. – 2008. – Vol. 625, № 1. – P. 145–153. 

73.  Tor A. Application of liquid-phase microextraction to the analysis of 

trihalomethanes in water / A. Tor, M. E Aydin. // Anal. Chim. Acta. – 2006. – Vol. 

575, № 1. – P. 138–143. 

74. Amyrazi E.G. Application of single-drop microextraction coupled with gas 

chromatography for the determination of multiclass pesticides in vegetables with 

nitrogen phosphorus and electron capture detection / E. G. Amyrazi, N. G.  

Tsiropoulos // J. Chromatogr. A. – 2009. – Vol. 1216. – P. 2789–2797.  

75. Jiang X. Solvent Bar Microextraction / X. Jiang, H. K. Lee // Anal. Chem. 

– 2004. – Vol. 76, № 18. – P. 5591–5596.  

76. Yu C. Comparison of dual solvent-stir bars microextraction and U-shaped 

hollow fiber–liquid phase microextraction for the analysis of Sudan dyes in food 

samples by high-performance liquid chromatography–ultraviolet/mass spectrometry / 

C. Yu, Q. Liu, L .Lan, B. Hu // J. Chromatogr. A.  –Vol. 1188, № 2. – P. 124–131. 

77.  Xu L. Ion-pair liquid–liquid–liquid microextraction of nerve agent 

degradation products followed by capillary electrophoresis with contactless 

conductivity detection / L. Xu, X. Y .Gong, H. K Lee., P. C. Hauser // J. Chromatogr. 

A. – 2008. – Vol. 1205. –  P. 158 – 162. 

78.  Embrahimzadeh H. Determination of fentanyl in biological and water 

samples using single-drop liquid–liquid–liquid microextraction coupled with high-



 

178 

 

178 

performance liquid chromatography / H. Embrahimzadeh, Y. Yamini, A. 

Gholizade, A. Sedighi, S. Kasraee // Anal. Chim. Acta. – 2008. – Vol. 626. – P. 193–

199. 

79.  Embrahimzadeh H. Determination of tramadol in human plasma and urine 

samples using liquid phase microextraction with back extraction combined with high 

performance liquid chromatography / H. Embrahimzadeh , Y. Yamini, A. Sedighi, 

 M.R. Rouini // J. Chromatogr. B. – 2008. – Vol. 863. – P. 229–234. 

80.  Bagheri H.  Modified solvent microextraction with back extraction 

combined with liquid chromatography-fluorescence detection for the determination 

of citalopram in human plasma/ H. Bagheri, F. Khalilian, E. Babanezhad, A. Eshaghi, 

M. R. Rouini // Anal. Chim. Acta. – 2008. – Vol. 610. – P. 211–216. 

81.  Shariati S. Three phase liquid phase microextraction of phenylacetic acid 

and phenylpropionic acid from biological fluids / S. Shariati, Y. Yamini, M. Darabi,  

M. J. Amini // Chromatogr. B. – 2007. – Vol. 855. – P. 228–235. 

82.  Yazdi A. S. Liquid–liquid–liquid phase microextraction of aromatic 

amines in water using crown ethers by high-performance liquid chromatography with 

monolithic column / A. S. Yazdi, Z. Es’haghi // Talanta. J.– 2005. – Vol. 66, № 3. – 

P. 664–669. 

83.  Pawliszyn J. Solid Phase Microextraction (SPME) / J. Pawliszyn, B. 

Pawliszyn, M. Pawliszyn // The Chemical Educator. –  1997. – Vol. 2, № 4. – P.1–7.  

84.  Theodoridis G. Solid-phase microextraction for the analysis of biological 

samples /G. Theodoridis, E. H. M. Koster, G. J. de Jon // J. Chromatogr B. – 2000. – 

Vol. 745. – P. 49–82.   

85.  Dietz C. Recent developments in solid-phase microextraction coatings and 

related techniques / C. Dietz , C. Camara, J. Sanz // J. Chromatogr A. – 2006 – Vol. 

1103. – P. 183–192. 

86.  Ластухін Ю. О. Органічна хімія. / Ю. О. Ластухін, С. А. Воронов // 

Львів: Центр Європи. – 2006. – c. 864.  

87.  Kenneth S. Encyclopedia of Chemical Technology микроэлементов /   



 

179 

 

179 

S. Kenneth, Suslick. Kirk-Othmer //New York: John Witlyand. –  1998. –   

Vol. 26. – P. 516–541.  

88.  van der Rhee H. J. Does sunlight prevent cancer? A systematic review. /  

H. J. van der Rhee, E. de Vries, J.W.W. Coebergh // Eur J Cancer. –  2006.  –  Vol. 

42, № 14. – P. 2222–2232. 

89.  Armstrong B. K . The epidemiology of UV induced skin cancer.  /  

B. K. Armstrong, A. Kricker // J Photoch Photobio B. – 2001. –  Vol. 63, № 1 – 3. – 

P. 8 –1. 

90.  Diffey B. L.Solar ultraviolet radiation effects on biological systems /  

B. L. Diffey // Phys Med Biol. –  1991. –  Vol. 36. – P. 299– 328.  

91.  De Gruijl F.R. UV-induced DNA damage, repair, mutations and oncogenic 

pathways in skin cancer. / F. R. De Gruijl, H. J. van Kranen, L. H.F. Mullenders // J. 

Photochem Photobiol B.  – 2001. – Vol. 63.  – P.  19– 27.   

92.  Dutra E. A Determination of sun protection factor (SPF) of sunscreens by 

ultraviolet spectrophotometry / E. A Dutra., A. Goncalves da Costa e Oliveira,  

E. R. M. Kedor-Hackmann, M. I. R. M. Santoro // Brazilian Journal of 

Pharmaceutical Sciences . – 2004 – Vol. 40, №  3. – P.  381– 385.   

93. Japanese, SCI, Japanese standard of Cosmetic Ingredients, Yakuji Nippo 

Ltd., Tokyo. – 1985.  

94.  FDA, Department of Health and Human Services, 21CFR Parts 310, 325, 

700 and 740, RIN 0910-AA01, Sunscreen Drug Products for over-the-counter Human 

Use Final Monograph, Federal Register, Rules and Regulations.  – 1999.  

95.  Rieger M. M. Photostability of cosmetic ingredients on the skin. / M. M. 

Rieger // Cosmetics and Toiletries. – 1997. – Vol.  112. –  P.  65.  

96.  Salvador A .Sunscreen analysis: A critical survey on UV filters 

determination / A. Salvador, A. Chisvert // Anal. Chim. Acta. –  2005. – Vol. 537,  № 

1 – 2. – P. 1–14.  

97.  Rodil R. Multiclass Determination of Sunscreen Chemicals in Water 

Samples by Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry. /  R. Rodil, J. B. 



 

180 

 

180 

Quintana, P. López-Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, D. Prada-Rodríguez // 

Anal. Chem.  – 2008 . – Vol. 80. – P. 1301–1315.  

98.  Ro K. W. Determination of salicylate- and benzophenone-type sunscreen 

agents in cosmetic products by gas chromatography-mass spectrometry / K. W. Ro,  

J. B. Choi, M .H. Lee, J.W. // Kim J. Chromatogr. A. – 1994. – Vol. 688. – P. 375– 

382. 

99.  Salvador A. Supercritical fluid extraction  and High performance liquid 

chromatography determination of homosalate  in lipstick . / A. Salvador, I. Gadea,  

A. Chisvert, M.C. // Pascual-Martí Chromatographia. – 2001. – Vol. 54.  – P. 795–

797.   

100.  Asako O. Determination of Aklylphenols A, Benzophenone and 

Phthalates in Containers of Baby  food, and Migration into food simulants. / O. 

Asako, Y. Yukihiko, O.Akiyoshi, K.Nobuko // Journal of the food Hygienic Society 

of Japan. – 2002. – Vol. –№ 43, 4. – P. 260–266.  

101.  Chatelain E. Photostabilization of butyl methoxydibenzoylmethane 

(Avobenzone) and ethylhexyl methoxycinnamate by bis-ethylhexyloxyphenol 

methoxyphenyl triazine (Tinosorb S), a new UV broadband filter. / E. Chatelain,  

B. Gabard // Photochem Photobiol. – 2001. – Vol. 74 № 3. – P. 401–406.  

102.  Sayre R. M. Unexpected photolysis of the sunscreen octinoxate in the 

presence of the sunscreen avobenzone. / R. M. Sayre, J. C. Dowdy, A. J. Gerwig, 

W. J. Shields, R .V. Lloyd // Photochem Photobiol. –  2005. – Vol. 81 № 2.  –  P. 

452– 456.  

103.  Imanaka N. Amorphous ceriumtitanium solid solution phosphate as a 

novel family of band gap tunable sunscreen materials. / N.Imanaka, T.Masui, 

H.Hirai, G.Adachi // Chem Mater. – 2003. –  Vol. 15 № 12. – P. 2289– 2291.  

104.  Gasparro F. P. A Review of Sunscreen Safety and Efficacy. / F. P. 

Gasparro, M. Mitchnick, J. F. Nash // Phochem Photobiol . – 1998. –  Vol. 68. –  P. 

243–256. 



 

181 

 

181 

105. European Directive 76/768/EEC and its successive 

amendments, basic act 31976L0768. 

106.  Wang L. H.  Simultaneous Determination of Seven sunscreen 

Benzophenones in cosmetic Products by High-Performans Liquid Chromatography.  / 

L. H. Wang // Chromatographia. – 1999. – Vol. 50,  № 9 – P. 10–14. 

107.   Omayma A. Razak Polarographic determination of phenytoin and 

benzophenone (as impurity) in pharmaceutical preparations . / Omayma A. Razak, 

Azza A. Gazy, A. M. Wahbi // Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. – 

2002. – Vol. 28. – P. 613–619. 

108.  Gonzalez H. G. Percutaneous absorption of benzophenone-3, a common 

component of topical sunscreens. / H. G. Gonzalez, A. Farbrot, O. Larko // Clinical 

and Experimental Dermatology. – 2002. – Vol. 27. – P.  691–694 .  

109.  Gonzalez Percutaneous absorption of the sunscreen benzophenone-3 

after repeated whole body applications – with and without UV irradiation / Gonzalez, 

A. Farbrot, O. Larkö, A-M. Wennberg.  // British Journal of Dermatology . – 2006. – 

Vol. 154. – P.  337–340.  

110.  European Food Safety Authority. // The EFSA Journal – 2009. – Vol. 

1104. – P. 1–30.  

111.  Song Y. S. Analytical Procedure for Quantifying Five Compounds 

Suspected as Possible Contaminants in Recycled Paper/Paperboard for Food 

Packaging . / Y. S. Song, H. J. Park, V. Komolprasert // J. Agric. Food Chem. – 2000. 

– Vol.48. – P. 5856–5859.  

112.  Fatta D. Analytical methods for tracing pharmaceutical residues in 

water and wastewater. / D. Fatta, A. Nikolaou, A. Achilleos, S. Meriç //Trends Anal 

Chem . – 2007. – Vol. 26. – P. 515–533. 

113.  Diaz-Cruz M. S. Chemical analysis and ecotoxicological effects of 

organic UV-absorbing compounds in aquatic ecosystems. / M. S. Diaz-Cruz, 

D.Barcelo // Trac-Trend Anal Chem. – 2009 . – Vol. 28, № 6.  – P. 708–717.  



 

182 

 

182 

114. 9. Diaz-Cruz MS.  Organic UV filters and their 

photodegradates, metabolites and disinfection by-products in the aquatic 

environment. / MS. Diaz-Cruz, M. Llorca,  

D. Barcelo //  Trac-Trend Anal Chem. – 2008. – Vol.  27, №  10. –  P.  873–

887. 

115.  Kadry A. M. Pharmacokinetics of  Benzophenone-3 after Oral Exposure 

in Male Rats / A. M. Kadry,  C. S .Okereke,  M. S. Abdel-Rahman, M. A. Friedman,  

R. A. Davis. // Journal of applied of toxicology. – 1995. – Vol. 15,  № 2. – P.  97–

102.  

116.  Serpone N. Inorganic and organic UV filters: Their role and efficacy in 

sunscreens and suncare product. / N. Serpone, D .Dondi, A. Albini // Inorg Chim 

Acta. –  2007. –  Vol. 360, № 3.  – P.  794–802. 

117.  Felix T. Determination of benzophenone-3 and metabolites in water and 

human urine by solid-phase microextraction and quadrupole ion trap GC±MS. / T. 

Felix, B. J. Hall, J. S.B rodbelt //AnalyticaChimicaActa. – 1998. – Vol. 371. –  P. 

195–203.  

118.  Schauder  S. Contact and photocontact sensitivity to sunscreens. Review 

of a 15 –year experience and of the literature. / S. Schauder, H. Ippen // Contact 

Dermatitis. – 1997.  – Vol. 37. – P. 221– 232. 

119.  Wang L. H. Simultaneous Determination of Seven sunscreen 

Benzophenones in cosmetic Products by High-Performans Liquid Chromatography.  / 

L .H. Wang // Chromatographia. – 1999. – Vol. 50, № 9 – P. 10–14. 

120.  Okereke C. S. Safety evaluation of  benzophenone-3 after dermal 

administration in rats / C. S. Okereke, S. A .Barat, M. S. Abdel-Rahman // 

Toxicology Letters. – 1995. – Vol. 80. – P.  61–67.  

121.  Jeon H.-K. Тoxicokinetics and metabolismsof benzophenone-type UV 

filters in rats. / H.-K. Jeon, S. NathSarma, Y.-J. Kim, J.-C. Ryu // Toxicology –  

2008. – Vol. 248.  – P.  89–95.  

122.  Okereke C. S. Metabolism of benzophenone-3 in rats. /  C. S. Okereke,  



 

183 

 

183 

A. M. Kadry, M. S. Abdel-Rahman, R. A .Davis, M. A. Friedman //  Drug 

Metabolism and Disposition. – 1993. –  Vol. 21. – P. 788–791. 

123.  Nakagawa Y. Benzophenone-induced estrogenic potency in 

ovariectomized rats  / Y.Nakagawa, K. Tayama // Arch Toxicol. – 2002 – Vol. 76. – 

P.  727–731.    

124.  Norval M. The effects on human health from stratospheric ozone 

depletion and its inter-actions with climate change. / M. Norval, A. P. Cullen, F. R. 

de Gruijl, J. Longstreth, Y. Takizawa, R. M. Lucas, F. P. Noonan, J. C. van der Leun 

// Photoch Photobio Sci. –  2007. – Vol. 6, №  3. –  P. 232–251. 

125.  Okereke C. S.  Metabolism of benzophenone-3 in rats / C. S. Okereke,  

A. M. Kadry, M. S. Abdel-Rahman, M. A. Friedman, R. A. Davis. // Drug 

Metabolism and Disposition. – 1993. – Vol. 21, № 5. – P.  788–791.  

126.  Suzukia T. Estrogenic and antiandrogenic activities of 17 benzophenone 

derivatives used as UV stabilizers and sunscreens / T. Suzukia, S. Kitamuraa, R. 

Khotaa, K. Sugiharaa, N. Fujimotob, S. Ohtaa  // Toxicology and Applied 

Pharmacology . – 2005. – Vol. 203. – P.  9–17.  

127.  Peck A. M.  Analytical methods for the determination of persistent 

ingredients of personal care products in environmental matrices / A. M. Peck // Anal 

Bioanal Chem . – 2006. – Vol. 386. – P. 907– 939.  

128.  V. Matamoros V. Advances in the determination of degradation 

intermediates of personal care products in environmental matrixes: a review / V. V. 

Matamoros,  E. Jover , J. M. Bayona // Anal Bioanal Chem. – 2009 .– Vol. 393. – P. 

847–860.  

129.  Dı´az-Cruz M. S. Organic UV filters and their photodegradates, 

metabolites and disinfection by-products in the aquatic environment / M. S. Dı´az-

Cruz, M. Llorca, D. Barcelo // Trends in Analytical Chemistry. – 2008. – Vol. 27, № 

10. – P. 874 – 887.  



 

184 

 

184 

130.  Giokas D. L.  UV filters: From sunscreens to human body and 

the environment / D. L. Giokas, A. Salvador, A. Chisvert // Trends in Analytical 

Chemistry. – 2007. – Vol. 26, № 5. – P.  360–374.  

131. Susan D.  Water Analysis: Emerging Contaminants and Current Issues /  

D. Susan,  Richardson // Anal. Chem. – 2009. – Vol. 81. – P.  4645–4677.  

132.  Dı´az-Cruz M. S. Chemical analysis and ecotoxicological effects of 

organic UV-absorbing compounds in aquatic ecosystems / M. S. Dı´az-Cruz, Barcelo 

// Trends in Analytical Chemistry. – 2009 – Vol. 28, № 6. – P. 708–717.  

133.  Orsi D. Simple Extraction and HPLC Determination of UV-A and UV-

B Filters in Sunscreen Products. / D. Orsi, G. Giannini, L. Gagliardi, R. Porra, S. 

Berri, A. Bolasco, I. Carpani, D. Tonelli // Chromatographia. – 2006. – Vol. 10. – P. 

64–73.  

134.  Chisvert R. Determination of the UV filters worldwide authorised in 

sunscreens by high-performance liquid chromatography Use of cyclodextrins as 

mobile phase modifier/ R .Chisvert, M. C. Pascual-Marti, A. Salvador // Journal of  

Chromatography A. – 2001. –  Vol. 921. –  P. 20–215.   

135.  Kunisue T.  nalysis of five benzophenone-type UV filters in human 

urine by liquid chromatography-tandem mass spectrometry. / T. Kunisue, Q. Wu, S. 

Tanabe,  K. M. Aldousa, K. Kannan // Analytical Methods. – 2010. – Vol. 2  – P. 

707–713.  

136. Padula C.  Simultaneous determination of Benzophenone-3, retinol and 

retinyl acetate in pig ear skin layers by high-performanse liquid chromanjgraphy /   

C. Padula, N. Campana, P. Santi // Biomed. Chromatogr. – 2008 – Vol. 22. – P. 

1060– 1065.   

137.  Yun Y. H. Combination of dynamic hollow fiber liquid-phase 

microextraction with HPLC analysis for the determination of UV filters in cosmetic 

products. / Y. H. Yun,  LI HaiFang, M. Ito, L. Jin-Ming, GUO GuangSheng,  D. M. 

Yu // Science China Chemistry. – 2011. –  Vol. 54, № 10. – P. 1627–1634.  



 

185 

 

185 

138.  Kawaguchia M. Miniaturized hollow fiber assisted liquid-

phase microextraction and gas-chromatography–mass spectrometry for determination 

of benzophenone and derivates in human urine sample. / M. Kawaguchia, R. Itoa, H. 

Hondaa, Y. Koganeia, N. Okanouchia, K. Saitoa, Y. Setob, H. Nakazawa // Journal of 

Chromatography B. –  2009.  –  Vol. 877.  – P.  298–302.  

139.  Rodil R.  Non-porous membrane-assisted liquid–liquid extraction of UV 

filter compounds from water samples/ R. Rodil, S. Schrader, M. Moeder //Journal of  

Chromatography A. – 2009. – Vol. 1216. –  P. 4887 – 4894.  

140.  Ping-Ping Z. A new device for magnetic stirring-assisted dispersive 

liquid–liquid microextraction of UV filters in environmental water samples. / Z. Ping-

Ping, S. Zhi-Guo, Y. Qiong-Wei, F. Yu-Qi //  Talanta. – 2011. – Vol. 83. – P. 1711–

1715.  

141.  Negreira N. Dispersive liquid–liquid microextraction followed by gas 

chromatography–mass spectrometry for the rapid and sensitive determination of UV 

filters in environmental water samples / N. Negreira, I. Rodriguez, E. Rubi, R. Cela // 

Anal. Bioanal. Chem. – 2010.  – Vol. 398. – P. 995–1004.  

142.  Tarazona I. Determination of benzophenone-3 and its main metabolites 

in human serum by dispersive liquid–liquid microextraction followed by liquid 

chromatography tandem massspectrometry / I. Tarazona, A.Chisvert, A.Salvador // 

Talanta. – 2013. – Vol. 116. – P. 388–395. 

143.  Vela-Soria F. A new method for the determination of benzophenone-

UV  filters in human serum samples by dispersive liquid–liquid microextraction with 

liquid chromatography–tandem massspectrometry/ F. Vela-Soria, O. Ballesteros, A. 

Zafra-Gómez, L. Ballesteros, A. Navalón // Talanta. – 2014. –  Vol. 121. – Р. 97–104. 

144.  Liu R.  Ionic liquids in sample preparation / R. Liu, J. Liu, Y. Yin,  X. 

Hu,  G. Jiang.  // Anal Bioanal Chem. – 2009. – Vol. 393. – P.  871–883.  

145.  Ye L. Orthogonal array design for the optimization of ionic liquid-based 

dispersive liquid–liquid microextraction of benzophenone-type UV filters. / L. Ye, J. 



 

186 

 

186 

Liu, X. Yang, Y. Peng , L. Xu // Research Article, J. Sep. Sci. – 2011. – 

Vol. 34. – P.  700–706.  

146.  Okanouchi N. Determination of  Benzophenone in River-water Samples 

Using Drop-based Liquid Phase Microextraction Couplad with Gas 

Chromatography/Mass Spectrometry. / N. Okanouchi, H. Honda, R. Ito, M. 

Kawaguchi, K. Saito, H. Nakazawa // Analytical Science. – 2008. – Vol. 24. – P. 

627– 630.  

147.  Vidal L. Sensitive determination of free benzophenone-3 in human 

urine samples based on an ionic liquid as extractant phase in single-drop 

microextraction prior to liquid chromatography analysis / L. Vidal, A. Chisvert, A. 

Canals, A. Salvador // Journal of  Chromatography A. – 2007. –  Vol. 1174. –  P.  95–

103.  

148.  Gonzalez H. Solid-Phase Extraction and Reverse-Phase HPLC: 

Application to Study the Urinary Excretion Pattern of Benzophenone-3 and its 

Metabolite 2,4-Dihydroxybenzophenone in Human Urine / H. Gonzalez, C-E. 

Jacobson, A-M. Wennberg,  O. Larko, A. Farbrot // Analytical Chemistry Insights. – 

2008. –  Vol. 3. – P. 1–7.  

149.   León Z. Solid-phase extraction liquid chromatography–tandem mass 

spectrometry analytical method for the determination of  2-hydroxy-

4methoxybenzophenone and its metabolites in both human urine and semen. / Z. 

León,  A. Chisvert, I. Tarazona, A. Salvador  // Anal Bioanal Chem. – 2010. –  Vol. 

398. – P. 831–843.  

150.  Zenker A. Simultaneous trace determination of nine organic UV-

absorbing compounds (UV filters) in environmental samples. / A. Zenker, H. 

Schmutz, K. Fent //Journal of  Chromatography A. – 2008. –  Vol. 1202. –  P. 64–74.  

151.  Negreira N. Silicone discs as disposable enrichment probes for gas 

chromatography-mass spectrometry determination of UV filters in water samples /  

N. Negreira, I. Rodriguez, E. Rubi, R. Cela //Anal. Bioanal. Chem. – 2011. –  

Vol.  400. – P. 603– 611.  



 

187 

 

187 

152.  Lambropoulou D. A. Gas chromatographic determination of 

2-hydroxy-4-methoxybenzophenone and octyldimethyl-p-aminobenzoic acid 

sunscreen agents in swimming pool and bathing waters by solid-phase 

microextraction. / D .A. Lambropoulou, D. L. Giokas, V. A .Sakkas, T. A. Albanis, 

M. I. Karayannis // Journal of Chromatography A. – 2002. – Vol. 967. – P. 243–253.  

153.  Guillot S. Evaluation of solid-phase microextraction as an alternative to 

the official method for the analysis of organic micro-pollutants in drinking water/ S . 

Guillot, M. T. Kelly, H. Fenet, M. Larroque //Journal of  Chromatographia A. – 2006. 

– Vol. 1101. –  P. 45–52.  

154.  Kawaguchi M. Measurement of Benzophenones in Human Urine 

Samples by Stir Bar Sorptive Extraction and Thermal Desorption-Gas 

Chromatography–Mass Spectrometry. / M. Kawaguchi, R. Ito, H. Honda, N.  Endo, 

N.  Okanouchi, K. Saito, Y. S. H.Nakazawa  // Analytical Sciences. – 2008. – Vol. 

24. – P. 1509–1512.  

155.  Haunschmidt M. Determination of organic UV filters in water by stir 

bar sorptive extraction and direct analysis in real-time mass spectrometry. / M. 

Haunschmidt, Klampfl, C.W. Buchberger, R. Hertsens  // Anal Bioanal Chem. –  

2010. –  Vol. 397. – P. 269–275.  

156.  Rodil R. Development of a method for the determination of UV filters 

in water samples using stir bar sorptive extraction and thermal desorption–gas 

chromatography–mass spectrometry / R. Rodil, S. Schrader, M. Moeder //Journal of  

Chromatography A. – 2009. –  Vol. 1179. –  P. 81–88.  

157.  Kawaguchi M.  Stir bar sorptive extraction and thermal desorption-gas 

chromatography-mass spectrometry for trace analysis of benzophenone and its 

derivatives in water sample / M. Kawaguchi , R. Ito, N. Endoa, N. Sakui, N. 

Okanouchi, K. Saito, N. Sato, T. Shiozaki, H. Nakazawa  // Analytica Chimica Acta . 

– 2006. – Vol. 557. – P.  272–277.  

158.  Pedrouzo M. Stir-bar-sorptive extraction and ultra-high-performance 

liquid chromatography–tandem mass spectrometry for simultaneous analysis of UV 



 

188 

 

188 

filters and antimicrobial agents in water samples. / M. Pedrouzo, F. Borrull, 

R. M. Marcé, E. Pocurull // Anal Bioanal Chem. – 2010. – Vol. 397. – P. 2833–283 .  

159.  Villaverde-de-Saa E.  In-sample acetylation-non-porous membrane-

assisted liquid–liquid extraction for the determination of parabens and triclosan in 

water samples / E. Villaverde-de-Saa, I. Gonzalez-Marino, J. Benito Quintana, R. 

Rodil, I.Rodriguez, R. Cela  // Anal Bioanal Chem. – 2010 – Vol. 397 – P.2559 – 

2568. 

160.  Kawaguchia M. Simultaneous analysis of benzophenone sunscreen 

compounds in water sample by stir bar sorptive extraction with in situ derivatization 

and thermal desorption–gas chromatography–mass spectrometry. / M. Kawaguchia, 

R. Ito, Hondaa, E. Naoyuki, N. Okanouchia, H. K. Saitoa, , Y. Setob, H. Nakazawa// 

J. Chromatogr. A. – 2008. – Vol. 1200. – P.  260–263. 

161.  Ito R. Development of  Miniaturized Hollow-fiber Assisted Liquid-

phase Microextraction  with in situ Acyl Derivatization Followed by GC-MS for the 

Determination of  Benzophenones in Human Urine Samples. / R. Ito, M. Kawaguchi, 

Y. Koganel, H. Hond, N. Okanouchi, N. Sakui, K. Saito, H. Nakazawa // Analytical 

Sciences August. – 2009. – Vol. 25, № 8. – P.1033–1037.  

162.  Tarazona I. Determination of hydroxylated benzophenone UV filters in 

sea water samples by dispersive liquid–liquid microextraction followed by gas 

chromatography–mass spectrometry. / I. Tarazona, A. Chisvert, Z. Leуn, A. Salvador 

// Journal of Chromatography A. – 2010. – Vol. 1217. – P. 4771–4778.  

163.  Jeon H-K.  Simultaneous determination of benzophenone-type UV 

filters in water and soil by gas chromatography–mass spectrometry.  / H-K. Jeon, Y. 

Chungb, J – C Ryua. // Journal of Chromatography A. – 2006 – Vol. 1131. – P. 192–

202.  

164.  Jian L.  C12-Ag wire as solid-phase microextraction fiber for 

determination of benzophenone ultraviolet filters in river water. / L. Jian, M. Liyun, 

T. Minqiong,  X. Li // Journal of Chromatography A.  – 2013. – Vol. 1298. – Р. 1–8. 



 

189 

 

189 

165.  Cashman A. L.  Parabens: A Review of epidemiology, 

structure, allergenicity, and hormonal properties / A. L. Cashman E. M. Warshaw // 

Dermatitis. – 2005. – Vol. 16. – P.57–66. 

166. . Soni M. G Burdock Safety assessment of esters of p-hydroxybenzoic 

acid (parabens). / M. G. Soni, I. G. Carabin, G. A. // Food and Chemical Toxicology. 

– 2005. – Vol. 43. – P. 985–1015. 

167.  Aalto T. R p-Hydroxybenzoic acid esters as peservatives. I. Uses, 

antibacterial and antifungal studies, properties and determination. / T. R. Aalto, M. C. 

Firman, N. E. Rigler // Journal of the american pharmaceutical association. – 1953. – 

Vol. XLII, №8 – P. 449–457. 

168.  Легин Г. Я., Шехтман Н. М.  Консервация косметических изделий 

и эффективные современные консерванты / Г. Я Легин., Н. М. Шехтман // М.: – 

1983.– Вып. 3.– С. 1–36. 

169.  Monograph on OTC ophthalmic ingredients. // Federal Register 45, 

30002. 

170.  Council Directive 76/768/EEC of 27 July 1976 on the approximation of 

the laws of the Member States relating to cosmetic products. –OJ L 262, 27.9.1976, 

p. 169. 

171.  Soni M. G. Evaluation of the health aspects of methylparaben: a review 

of the published literature / M. G. Soni, S. L. Taylor, N. A Greenberg, G. A. Burdock 

//FoodChemToxicol. – 2002. – Vol. 40, №10. – P. 1335–73. 

172.   Soni M. G.  Safety assessment of propyl paraben: a review of the 

published literature. / M. G. Soni, GA. Burdock, SL. Taylor, NA // Food Chem 

Toxicol. – 2001. – Vol. 39. – P.513–545. 

173. European parliament and council directive. // Official journal. – 1995. N 

l 61. – P.18. 

174.  Sabalitschka T. Behavior of p-hydroxybenzoic acid in human body / T. 

Sabalitschka, R. Neufeld-Crzelliter // Arzneimittel-Forsch. – 1954. – Vol. 4. – P. 

575–579. 



 

190 

 

190 

175.  Elder R. L.   Final amended report on the safety assessment of 

methylparaben, ethylparaben, propylparaben, isopropylparaben, butylparaben, 

isobutylparaben, and benzylparaben as used in cosmetic products / R. L. Elder // Int J 

Toxicol. – 2008. – Vol. 27,  № 4. – P. 1–82. 

176.  Oishi. S. Effects of butyl paraben on the male reproductive system in 

mice / S. Oishi //ArchToxicol. – 2002. – Vol. 76. – P. 423–429. 

177.   Nguyen T.  The effects of parabens on the mechano sensitive channels 

of E. coli / T. Nguyen, B. Clare, W. Guo and B. Martinac // European Biophysics 

Journal. – 2005. – Vol. 34, №. 5. – P. 389–395. 

178.  Janjua NR.  Urinary excretion of phthalates and paraben after repeated 

whole-body topical application in humans. / NR. Janjua, H. Fredericksen, NE. 

Skakkebaek, HC. Wulf, A-M. Andersson // Int J Androl. – 2008. – Vol. 31. – P. 118–

148. 

179. Andersen F.A.  Cosmetic Ingedient Review Expert Panel (CIR). Final 

amended report on the safety assessment of methylparaben, ethylparaben, 

propylparaben, isopropylparaben, butylparaben, isobutylparaben, and benzylparaben 

as used in cosmetic products. Cosmetic Ingedient Review Expert Panel (CIR) / F.A. 

Andersen  // Int. J. Toxicol. – 2008. – Vol. 27. – P.1–82. 

180. Hindmarsh KW. Urinary excretion of methylparaben and its metabolites 

in preterm infants / KW .Hindmarsh, E. John, LA. Asali, JN. French, GL. Williams, 

WG. McBride // J Pharm Sci. – 1983. – Vol. 72. – P. 1039–1041. 

181.   Soni M. G. Evaluation of the health aspects of methylparaben: a review 

of the published literature / M. G. Soni, S. L. Taylor, N. A. Greenberg, G. A Burdock 

//FoodChemToxicol. – 2002. – Vol. 40,  № 10. – P. 1335–73. 

183.  Soni MG. Greenberg   Safety assessment of propyl paraben: a review of 

the published literature. / MG. Soni, GA. Burdock, SL. Taylor, NA // Food Chem 

Toxicol. – 2001. – Vol. 39. – P. 513–545. 



 

191 

 

191 

184.  Lakeram M.  Transesterification of p-hydroxybenzoate esters 

(parabens) by human intestinal (Caco-2) cells / M. Lakeram, AJ. Paine, DJ. Lockley, 

DJ. Sanders, R. Pendlington, B. Forbes // Xenobiotica. – 2006. – Vol. 36. – P. 739–

788 

185.  Elder R. L.  Final amended report on the safety assessment of 

methylparaben, ethylparaben, propylparaben, isopropylparaben, butylparaben, 

isobutylparaben, and benzylparaben as used in cosmetic products / R. L. Elder // Int J 

Toxicol. – 2008. – Vol.  27, № 4. – P. 1–82. 

186.  Byforda J. R Oestrogenic activity of parabens in MCF7 human breast 

cancer cells / J. R Byforda, L. E Shawa, M. G. B Drewb, G. S Popea, M.  J Sauerc, 

P.D Darbre // The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology. – 2002. – 

Vol. 80, №1. – P. 49–60. 

187.  Oishi S.  Effects of butyl paraben on the male reproductive system in 

mice / S. Oishi //ArchToxicol. – 2002. – Vol. 76. – P. 423–429. 

188.  T. Nguyen.  The effects of parabens on the mechano sensitive channels 

of E. coli / T. Nguyen, B. Clare, W. Guo and B. Martinac // European Biophysics 

Journal. – 2005. – Vol. 34, №. 5. – P. 389–395. 

189.  Matthews C.  p-Hydroxybenzoic acid esters as preservatives. II. acute 

and chronic toxicity in dogs, rats, and mice / C. Matthews, J. Davidson, E. Bauer,  

JL. Morrison, AP. Richardson // J Am Pharm Assoc Sci Ed. – 1956. – Vol. 45. 

– P.260–267. 

190. Connors А.K. Chemical Stability of Pharmaceuticals: A Handbook for 

Pharmacists, 2nd edition / А.K. Connors, G.L. Amidon, V.J. Stella // Wiley. – 1986 – 

864 p. 

191. Mincea1 M.  M. Determination of methylparaben from cosmetic products 

by ultra performance liquid chromatography./ M. M. Mincea1, I. R. Lupşa, D. F. 

Cinghiţă, C. V. Radovan, I. Talpos, V. Ostafe1 // j. Serb. Chem. Soc. – 2009. – Vol. 

74. – №.6. – P. 669–676. 



 

192 

 

192 

192. Chuto M.  A. Rapid Separation and Highly Determination of 

Paraben Species by Ultra-Performance Liquid Chromatography —Electrochemical 

Detection. /. Chuto, Sudkate Chaiyo, Weena Siangproh, Orawon Chailapakul // 

Detection. – 2013. – Vol. 1. – P. 21–29. 

193. Youngvises N. Greener liquid chromatography using a guard column with 

micellar mobile phase for separation of some pharmaceuticals and determination of 

parabens. / N. Youngvises, T. Chaida, S. Khonyoung, N. Kuppithayanant, W. 

Tiyapongpattana, A. Itharat, J. Jakmunee // Talanta. – 2013. – Vol. 106. – P. 350–

359. 

194.  Mincea M. UPLC analysis of common parabens in cosmetic products. / 

M. Mincea, I. Lupsa, I. Talpos, V. Ostafe// Acta Chromatogr. – 2009. – Vol. 21. – P. 

591–602. 

195. Abdul Qadir M.  HPLC-PDA Method Development and Validation for 

Simultaneous. Determination of Methyl Paraben, Propyl Paraben and Loratadine in 

Antihistamine Suspension./ M. Abdul Qadir, M. Ahmed, M. Saqlain Tahir,  A. 

Shakoor // Analytical & Bioanalytical Techniques. –  2014. – Vol. 5,  № 3.  – P. 1–4. 

196.  Mikami E. Quantitative analysis of p-hydroxybenzoic acid esters in eye-

liner and investigation on the amount actual used. / E. Mikami, Y. Fujii, N. 

Kawamura,  

J. Hayakawa //  Aichi-ken Eisei Kenkyushoho. – 1993. – Vol. 43. – P. 29–33. 

197. Núñez L.  Determination of parabens in environmental solid samples by 

ultrasonic-assisted extraction and liquid chromatography with triple quadrupole mass 

spectrometry. / L. Núñez, J. L. Tadeo, A. I. García-Valcárcel, E.Turiel //J. 

Chromatogr. A. – 2008. – Vol. 1214. – P. 178–182. 

198. Huang H. Y. Separation of parabens in capillary electrochromatography 

using poly(styrene-divinylbenzenemethacrylic acid) monolithic column. / H. Y. 

Huang, I. Y. Huang, H. Y. Lin // J. Sep. Sci. – 2006. – Vol. 29. – P. 2038-2048. 

199. Huang H. Y.  Comparing micellar electrokinetic chromatography and 

microemulsion electrokinetic chromatography for the analysis of preservatives in 



 

193 

 

193 

pharmaceutical and cosmetic products. / H. Y. Huang, Y. C. Lai, C. W. 

Chiu, J. M. Yeh// J. Chromatogr. A. – 2003. – Vol. 993. – P. 153–164. 

200.  Shanmugam G. GC–MS method for the determination of paraben 

preservatives in the human breast cancerous tissue./ G. Shanmugam, B. R. 

Ramaswamy, V.i Radhakrishnan, H. Tao // Microchemical Journal. – 2010. – Vol. 

96. – P. 391–396. 

201.  Tahmasebi E.  Polyaniline-coated Fe3O4 nanoparticles: An anion 

exchange magnetic sorbent for solidphase Extraction / E. Tahmasebi, Y. Yamini, A. 

Mehdinia, F. Rouhi   //J. Sep. Sci. – 2012. –  Vol. 35. – P. 2256–2265. 

202.  Marquez-Sillero I. Determination of parabens in cosmetic products 

using multi-walled carbon nanotubes as solid phase extraction sorbent and corona-

charged aerosol detection system / I. Marquez-Sillero, E. Aguilera-Herrador, S. 

Cardenas, M. Valcarcel  // Journal of Chromatography A. – 2010. – Vol. 1217. – P. 

1–6. 

203.  Akudia-Leon M. C. Determination of parabens in waters by 

magnetically confined hydrophobic nanoparticle coupled to gas 

chromatography/mass spectrometry / M. C. Akudia-Leon, R. Lucena, S. Cardenas, 

M. Vakarcel // Microchem J. – 2013. – Vol. 110. – P. 643–648. 

204.  Ye X. Quantification of the urinary concentrations of parabens in 

humans byon-line solid phase extraction-high performance liquid chromatography–

isotope dilution tandem mass spectrometry / X. Ye, Z. Kuklenyik, A. M. Bishop, L. 

L. Needham, A. M. Calafat // Journal of Chromatography B. – 2006. – Vol. 844. – P. 

53–59. 

205.  Benijts T. Analysis of Multiple Endocrine Disruptors in Environmental 

Waters via Wide-Spectrum Solid-Phase Extraction and Dual-Polarity Ionization LC-

Ion Trap-MS/MS / T. Benijts, W. Lambert, A. De Leenheer // Anal. Chem. – 2004. – 

Vol.76. – P. 704–711. 

206.  Beltrán  A. Synthetic approaches to parabens molecularly imprinted 

polymers and their applications to the solid-phase extraction of river water samples / 



 

194 

 

194 

A. Beltrán, R. M. Marcé, P. A. G. Cormack, F. Borrull // Anal. Chim. Acta. 

– 2010. – Vol. 677. – P.72–78. 

207.  Núñez L. Molecularly imprinted polymer for the extraction of parabens 

from environmentalsolid samples prior to their determination by high performance 

liquid chromatography-ultraviolet detection /  L. Núñez, E. Turiel, A. Martín-

Esteban, J. L. Tadeo.// Talanta. – 2010. – Vol. 80. – P. 1782–1788. 

208.  Saraji M. Single-drop microextraction followed by in-syringe 

derivatization and GC-MS detection for the determination of parabens in water and 

cosmetic products / M. Saraji, S. Mirmahdieh     // J. Sep. Sci. – 2009. – Vol. 32. – P. 

988–995. 

209.  Prichodko A. Hollow fibre liquid phase microextraction of parabens /  

A. Prichodko,  K. Jonusaite, V. Vickackaite  // Cent. Eur. J. Chem. – 2009. – Vol. 7. 

– № 3 – P. 285–290. 

210. Msagati T. A. M.  Analysis and quantification of parabens in cosmetic 

products by utilizing hollow fibre-supported liquid membrane and high performance 

liquid chromatography with ultraviolet detection / T. A. M. Msagati, T. Barri, N. 

Larsson, J. A. Joensson //  Int. J. Cosmetic Sci. – 2008. – Vol. 30. – P. 297– 307. 

211.  Diaz-Alvarez M.  Hollow fibre liquid-phase microextraction of parabens 

from environmental waters / M. Diaz-Alvarez, E. Turiel, A. Martin-Esteban // Int. J. 

Environ. Anal. Chem. – 2013. – Vol. 93. – P. 727 – 738. 

212.  Villaverde-de-Saa E. In-sample acetylation-non-porous membrane-

assisted liquid–liquid extraction for the determination of parabens and triclosan in 

water samples / E. Villaverde-de-Saa, I. Gonzalez-Marino, J. Benito Quintana, R. 

Rodil, I.Rodriguez, R. Cela  // Anal Bioanal Chem. – 2010. – Vol. 397. – P. 2559–

2568. 

213.  Han. Y. DLLME combined with GC-MS for the determination of 

methylparaben, ethylparaben, propylparaben and butylparaben in beverage samples /  

Y .Han, X.  Jia, X. Liu, T. Duan, H. Chen // Chromatographia. – Vol. 72. – P. 351 – 

355. 



 

195 

 

195 

214.  Prichodko. A. Dispersive liquid–liquid microextraction of parabens / 

A. Prichodko, V. Sakociute, V. Vickackaite // Chemija. – 2010 – Vol. 21. – № 2–4. – 

P. 112–117. 

215.  Farajzadeh. M. A. Use of capillary tube for collecting an extraction 

solvent lighter than water after dispersive liquid–liquid microextraction and its 

application in the determination of parabens in different samples by gas 

chromatography – flame ionization detection / M .A. Farajzadeh, Dj. Djozan, R. 

Fazeli Bakhtiyari // Talanta. – 2010. – Vol. 81. – P. 1360–1367. 

216.  Cabuk H.  A simple solvent collection technique for a dispersive liquid-

liquid microextraction of parabens from aqueous samples using low-density organic 

solvent / H. Cabuk, M. Akyuez, S. Ata. // J. Sep. Sci. –  2012. – Vol. 35. – P. 2645–

2653. 

217. Prichodko A.   Gas chromatographic determination of parabens after in-

situ derivatization and dispersive liquid–liquid microextraction / A. Prichodko, E. 

Janenaite, V. Smitiene, V. Vickackaite  // Acta Chromatographica. – 2012. – Vol.24,  

№ 4. – P. 589  – 601. 

218.  Jain R.  A Simultaneous derivatisation and preconcentration of parabens 

in food and other matrices by isobutyl chloroformate and dispersive liquid-liquid 

microextraction followed by gas chromatographic analysis / R. Jain, M. K. R. 

Mudiam, A_Chauhan, R. Ch, R. C. Murthy, H. A. Khan// Food Chem. – 2013. – Vol. 

141. – P. 436 – 443. 

219.  Farajzadeh. M. A.  Simultaneous derivatization and air-assisted liquid-

liquid microextraction of some parabens in personal care products and their 

determination by GC with flame ionization detection / M. A. Farajzadeh, E. M. 

Khosrowshahi, P. Khorram // J. Sep. Sci.. – 2013. – Vol. 36. – P. 3571–3578. 

220.   Yang P. Determination of four trace preservatives in street food by 

ionic liquid-based dispersive liquid–liquid micro-extraction / P. Yang, H. Ren, H. 

Qiu, X. Liu, S. Jiang // Chemical Papers. – 2011. – Vol. 65,  № 6. – P. 747–753. 



 

196 

 

196 

221.  Moradi M.   Application of vesicular coacervate phase for 

microextraction based on solidification of floating drop / M. Moradi, Y. Yamini. // 

J.Chromatogr. A. – 2012. – Vol. 1229. – P. 30–37. 

222.  Ebrahimpour B.  Emulsification liquid phase microextraction followed 

by on-line phase separation coupled to high performance liquid chromatography /  

B. Ebrahimpour, Y. Yamini, A. Esrafili. // Anal. Chim. Acta. – 2012. – Vol. 751. – P. 

79 – 85. 

223.  Lidervan P. Melo.  Simultaneous analysis of parabens in cosmetic 

products by stir bar sorptive extraction and liquid chromatography / Lidervan P. 

Melo, Maria Eugenia C.Queiroz  // J. Sep. Sci. – 2010. – Vol. 33. – P. 1849–1855. 

224.  Ochiai N.  Simultaneous determination of preservatives in beverages, 

vinegar, aqueous sauces, and quasi-drug drinks by stir-bar sorptive extraction (SBSE) 

and thermal desorption GC–MS / N. Ochiai, K. Sasamoto, M. Takino, S. Yamashita, 

S.Daishima,  Arnd C. Heiden, A. Hoffmann // Anal Bioanal Chem. – 2002. – Vol. 

373. – P. 56–63. 

225.  Ramirez N. Simultaneous determination of parabens and synthetic 

musks in water by stir-bar sorptive extraction and thermal desorptiongas 

chromatography-mass spectrometry / N. Ramirez, F. Borrull, R. M. Marce  //  J. Sep. 

Sci. – 2012. – Vol. 35. – P. 580–288. 

226.   Casas Ferreira A. M.  GC-MS determination of parabens, triclosan and 

methyl triclosan in water by in situ derivatisation and stir-bar sorptive extraction / 

A.M. Casas Ferreira, M. Möder, M. Esther Fernandez Laespada // Anal Bioanal 

Chem. – 2011. – Vol. 399. – P. 945–953. 

227.    Ramire N. Determination of parabens in house dust by pressurised hot 

water extraction followed by stir bar sorptive extraction and thermal desorption–gas 

chromatography–mass spectrometry / N. Ramirez, R. M. Marce, F. Borrull // Journal 

of Chromatography A. – 2011. – Vol. 1218. – P. 6226–6231. 



 

197 

 

197 

228. Casas Ferreira A. M.   Stir bar sorptive extraction of parabens, 

triclosan and methyl triclosan from soil, sediment and sludge with in situ 

derivatization and determination by gas chromatography–mass spectrometry / A. M. 

Casas Ferreira,  

M. Moder, M. E. Fernandez Laespada  // Journal of Chromatography A. –  

2011. – Vol. 1218. – P. 3837–3844. 

229. Lokhnauth J. K Determination of parabens in pharmaceutical 

formulations by solid- phase microextraction – ion mobility spectrometry / J. K 

.Lokhnauth, N. H. Snow  // Anal. Chem. – 2005. – Vol. 77. – P. 5938–5946. 

230. Tzu-Feng T. Determination of Antioxidants and Preservatives in 

Cosmetics by SPME Combined with GC–MS / Tzu-Feng T., Maw-Rong L. // 

Chromatographia. – 2008. – Vol. 67. – P. 425–431.  

231.  Lopez-Darias. Utilization of a benzyl functionalized polymeric ionic 

liquid for the sensitive determination of polycyclic aromatic hydrocarbons; parabens 

and alkylphenols in waters using solid-phase microextraction coupled to gas 

chromatography–flame ionization detection  / Lopez-Darias, V. Pino, Y. Meng, J. L. 

Anderson, A. M. Afonso // Journal of Chromatography A. –  2010. –  Vol. 1217. –  P. 

7189–7197. 

232.  Fei. T.  Determination of parabens in cosmetic products by solid-phase 

microextraction of poly(ethylene glycol) diacrylate thin film on fibers and ultra high-

speed liquid chromatography with diode array detector / T. Fei, H. Li, M. Ding, M. 

Ito, J.-M. Lin  // J. Sep. Sci. – 2011. – Vol. 34.  –  P. 1599–1606. 

233.   He J. Preparation and selective recognition of a novel solid-phase 

microextraction fiber combined with molecularly imprinted polymers for the 

extraction of parabens in soy sample  / J.He, Si Chen, Y. Jiang, Y. Shen, J.Zhu, 

H.Wei, H.Zhang, K.Lu // J. Sep. Sci. – 2012. –  Vol. 35. – P. 308–314. 

234.  Ciuvasovaite V.  Solid-phase microextraction of parabens by 

polyaniline–polypyrrole coating /  V. Ciuvasovaite, E.Adomaviciute, V.Vickackaite // 

Chemija. – 2007. –  Vol. 18, № 3.  –  P. 11–15. 



 

198 

 

198 

235.   Abbasghorbani M. Solvent-assisted dispersive micro-SPE by 

using aminopropyl-functionalized magnetite nanoparticle followed by GC-PID for 

quantification of parabens in aqueous matrices / . Abbasghorbani, A. Attaran, M. 

Payehghadr // J. Sep. Sci. –  2013. – Vol. 36. – P. 311–319. 

236.  Canosa P. Optimisation of a solid-phase microextraction method for the 

determination of parabens in water samples at the low ng per litre level / P.Canosa, I. 

Rodriguez, E.Rubi, M.H. Bollain, R.Cella // Journal of Chromatography A. – 2006. –  

Vol. 1124. – P. 3–10. 

237.   Regueiro J. Trace analysis of parabens, triclosan and related 

chlorophenols in water by headspace solid-phase microextraction with in situ 

derivatization and gas chromatography – tandem mass spectrometry / J. Regueiro, 

E.Becerril, C. Garcia-Jares, M. Llompart  // Journal of Chromatography A. –  2009. –  

Vol. 1216. – P. 4693–4702. 

238. Ferreira A.M.C. GC-MS determination of parabens, triclosan and methyl 

triclosan in water by in situ derivatization and stir-bar sorptive extraction. / A.M.C. 

Ferreira, M. Möder, M.E.F. Laespada. // Ana. Bioanal. Chem. 2011. V.399. P. 945 – 

953. 

239.  Li M.-D. Investigation of the role of protonation of benzophenone and 

its derivatives in acidic aqueous solution using time-resolved resonance raman 

spectroscopy: how are ketyl radicals formed in aqueous solution? / M.-D. Li, J. 

Huang, M. Liu, S.Li, J. Ma, D.P. Lee // J. Phys. Chem. – 2015.- Vol. 119. – P.2241 – 

2552. 

240.  Коренман И.Н. Экстракция в анализе органических веществ / 

Москва: Химия, 1997–  200 c. 

241. Miller-Chou B.A. A review of polymer dissolution / B.A. Miller-Chou, 

J.L. Koenig   //Prog. Polym. Sci.  – 2003. –  V.28. – P.1223 – 1270. 

242. Knapp D.R. Hand book of analytical derivatization reactions. John 

Wiley and Sons. / Knapp D.R.  – New York– 1979 – 741c. 



 

199 

 

199 

243. Zaikin V. G. Derivatization in mass-spectrometry – 2 

Acylation / V.G. Zaikin, J. M. Halket  //  Eur. J. Mass spectometrum. – 2003 – Vol. 9, 

№ 5. – P. 421 - 434. 

244.  Lide D.R.  CRC Handbook on Chemistry and Physics. 89th edition. /  

D.R.Lide.   – 2008 – P. 2736.  

245. TEDIA M. USA. High Purity Solvents. MATERIAL SAFETY DATA 

SHEET. CAP B SOLUTION (ACETIC ANHYDRIDE IN ACETONITRILE) MSDS 

No. M0506.  P.1-7. 

246. Hansen C. M.  Hansen solubility parameters. A’Users handbook. / C. M. 

Hansen // CRC Press. Taylor & Francis Group. – 2007. – P. 546. 

247. Набиванець Б.И. Аналітична хімія природного середовища.  

Підручник.  / Б.И. Набиванець, В.В.Сухан, Л.В. Калабіна // К.: Либідь, 1996. – 

304 с. 

248. Воробьева Т.В.  Стандартные и унифицированные методы 

определения фенолов в природних и питьевых водах и основне направления их 

совершенствования / Т.В. Воробьева, А.В. Терлецкая, Н.Ф. Кущевская  // Химия 

и технология воды. – 2007. – т.29, № 4. – С.370 – 390. 

249. Winter  R. A Consumer's Dictionary of Cosmetic Ingredients / R. Winter 

// Three Rivers Press, 2005. P – 563. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

200 

 

200 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ 
ДИСЕРТАЦІЇ 

 
 

1А. Левчик В. М. Методи вилучення, концентрування та визначення 

бензофенону та його похідних / В.М. Левчик, М.Ф.Зуй // Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія – 2014. – Вип. 1(50). 

– С.43–45. 

2А. Левчик В. М. Капілярна рідинна  мікроекстракція для концентрування 

бензофенону / В.М. Левчик, М.Ф.Зуй // Вісник Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Хімія – 2013. – Вип. 1(49). – С.43–45. 

3А.  Якимчук М. В. Дисперсійна рідинна мікроекстракція з дериватизацією для 

концентрування та вилучення бензофенонів / М. В. Якимчук, В. М. Левчик, 

М.Ф.Зуй, В.М.Зайцев // Журнал хроматографічного товариства – 2014. – № 1-4. 

– Т.ХIV. – Р. 24 – 35. 

4А. Малицька Ю. Ю.  Капілярна і дисперсійна мікроекстракція парабенів / Ю. 

Ю. Малицька, В. М. Левчик, М.Ф. Зуй, В. Н. Зайцев // Методы и обьекты 

химического анализа – 2014. – Т.9, № 3.  – С.109 –117.   

5А. Никифорова А. В. Сочетание жидкостного микроэкстракционного 

концентрирования и газохроматографического определения парабенов в форме 

ацетилпроизводных  / А. В. Никифорова, В.М. Левчик, М.Ф. Зуй // Украинский 

химический журнал – 2015. – № 5-6. – Т.81. – Р. 89 – 94.  

6А. Левчик В. М. Капилярная и дисперсионная микроєкстракция 

дифенилкетонов / В. М. Левчик, М. Ф.Зуй, В. Н.Зайцев // Химия и технология 

воды – 2014. – № 5.  – С. 405 –418. 

7А. Levchik V. M. Dispersive microextraction for the GC analysis of some 

endocrine disruptors  / V. M. Levchik, T. I.Talalay, M. F. Zui, V. N. Zaitsev // 

Medical Data – 2013. – V. 5, № 1/III. – Р. 015 – 018. 

8А. Levchyk V. M. Gas Chromatographic determination of parabens after 

derivatization and dispersive microextraction / V.M.  Levchyk, M. F. Zui // French-

Ukrainian Journal of Chemistry – 2015. – V. 3, № 2. – Р. 72 – 79. 



 

201 

 

201 

9А. Спосіб мікроекстракційного концентрування бензофенонів. 

Патент України на винахід  № 110887. МПК (2014.01): B01D 15/04 G01N 30/00 

C07C 49/786 / М.Ф.Зуй, В. М. Левчик, Якимчук М.В. № а 201411578; заявлено 

04.12.2015; надруковано 25.02.2016, Бюл. № 4.  

10А. Levchyk V. M. Dispersive microextraction of parabens for GC analysis of 

some pharmaceutical and environment samples / V.M.  Levchyk, M. F. Zui // 

European conference Analytical Chemistry "EUROanalysis18". – Bordeaux (France). 

– 2015. – P. SP423. 

11А. Levchyk V. Gas Chromatographic determination of parabens after 

derivatization and dispersive microextraction. / V. Levchyk, M. Zui // International 

chemistry conference Toulouse-Kiev –Toulouse (France) – 2015 – P.83. 

12А. Нікіфорова А.В. ГХ/ПІД визначення ряду парабенів після дериватизації 

оцтовим та пропіоновим ангідридами та дисперсійної мікроекстракції / А.В. 

Нікіфорова, О.О.Руденко, В.М. Левчик, М.Ф. Зуй // Київська Конференція з 

аналітичноі хімії “Сучасні тенденції”. –Київ (Україна).  – 2015. – C. 64. 

13А. Руденко О. О. Дисперсійне мікроекстракційне концентрування ряду  

парабенів / О.О. Руденко,  В.М. Левчик, М.Ф. Зуй // Київська Конференція з 

аналітичноі хімії  “Сучасні тенденції”. – Київ (Україна). -2015. –C. 134. 

14А. Левчик В. М. Дисперсійна мікроекстракція парабенів / В.М. Левчик, М.Ф. 

Зуй, В. Н. Зайцев // Київська Конференція з аналітичноі хімії “Сучасні 

тенденції”. –Київ (Україна). – 2014. – C.89. 

15А. Левчик В. М.  Дисперсионная микроєкстракция с ацилированием для 

определения бензофенонов в воде / В. М. Левчик, М. Ф. Зуй // VIII 

Всероссийская конференция с международным участием молодых ученых по 

химии “Менделеев-2014”. – Санкт-Петербург (Россия). -2014. – C. 300. 

16А. Нікіфорова А. В. Дисперсійна мікроекстракція та ацилювання для 

концентрування та ГХ визначення / А. В. Нікіфорова, В. М. Левчик, М.Ф.  Зуй 

// Всеукраїн. конф. студ. та асп. “Сучасні проблеми хімії”. –Київ (Україна). – 

2014. – C. 120. 



 

202 

 

202 

17А. Якимчук М. В. Рідинна мікроекстракція УФ-фільтрів та їх 

ГХ/ПІД визначення / М. В. Якимчук, В. М. Левчик,  М. Ф.Зуй // ІХ 

Всеукраїнська конференція з аналітичної хімії: Тези доповідей/ Донецький 

національний університет. –  Донецьк “Ноулідж”, 2013. – С. 113. 

18А. Якимчук М.В. Дисперсійна рідинна мікроекстракція з дериватизацією для 

концентрування та визначення бензофенонів / М.В. Якимчук, В.М. Левчик, 

М.Ф. Зуй // Всеукраїн. конф. студ. та асп. “Сучасні проблеми хімії”. – Київ 

(Україна). – 2013. – C.251. 

19А. Левчик В. М. Дисперсійна мікроекстракція для концентрування 

бензофенонів / В.М. Левчик, М.Ф. Зуй, В.М. Зайцев // Збірник праць наукової 

конференції молодих вчених “Колоїдно-хімічні проблеми охорони довкілля та 

контроль якості води”. – Київ, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. 

Думанського національної академії наук України, 2012. – С. 116 – 117. 

20А. Фоменко Т. І.  Капілярна та дисперсійна мікроекстракція бензофенонів / Т.І. 

Фоменко, В.М. Левчик, М.Ф. Зуй // Всеукраїн. конф. студ. та асп. “Сучасні 

проблеми хімії”. – Київ (Україна). – 2012. – C.173. 

21А. Малицька Ю. І.  Рідинна мікроекстракція для концентрування та визначення 

парабенів / Ю.І. Малицька, В.М. Левчик, М.Ф. Зуй // Всеукраїн. конф. студ. та 

асп. “Сучасні проблеми хімії”. –Київ (Україна). – 2012. – C.161. 

22А. Талалай Т.І. Рідинна мікроекстракція для концентрування бензофенону / 

Т.І. Талалай, В.М. Левчик, М.Ф. Зуй // Всеукраїн. конф. студ. та асп. “Сучасні 

проблеми хімії”. –Київ (Україна). – 2011. –C.170. 

23А. Levchik V. M. Liquid capillary microextraction of diphenylketones / V.M.  

Levchik, M. F. Zui, O.Shablykina, V.N.Zaitsev // European conference Analytical 

Chemistry "EUROanalysis16". – Belgrade (Serbia). – 2011. – P. SP13. 

 

 

 

 



 

203 

 

203 

 

ДОДАТОК А 

Спектр ЯМР1Н ацетильованих бензофенонів 

 

 

 

Рис. 1А. Спектр ЯМР1Н 2-гідрокси-4-метоксибензофенону. 
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Рис. 2А. Спектр ЯМР1Н 2-ацетокси-4-метоксибензофенону. 

 

 

 

Рис. 3А. Спектр ЯМР1Н 2,4-дигідроксибензофенону. 
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Рис. 4А. Спектр ЯМР1Н 2,4-диацетоксибензофенону. 

 

 

 

Рис. 5А. Спектр ЯМР1Н 2-гідроксибензофенону. 

 

 

 

Рис. 6А. Спектр ЯМР1Н 2-ацетоксибензофенону. 
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ДОДАТОК Б. 

Хроматограми та спектри досліджуваних сполук. 

 

 

Рис. 1Б. Хроматограма парабенів, отримана після ГХ/МС детектування 

стандартного розчину парабенів, СПБ= 100,0 мг/л: МП – 1, ЕП – 2, ПП – 3, БП –

4. 

 

 

Рис. 2Б. Хроматограма пропілпарабенів, отримана після ГХ/МС 

детектування стандартного розчину парабенів, СПБ= 1,0 мг/л з попередньою 

ДРМЕ з ацилуванням: МП – 1, ЕП – 2, ПП – 3, БП – 4. 
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Рис. 3Б. Спектр метилпарабену, отриманий після ГХ/МС детектування 

стандартного розчину парабенів, СПБ= 1,0 мг/л з попередньою ДРМЕ з 

ацилуванням. 

 

 

Рис. 4Б. Спектр етилпарабену, отриманий після ГХ/МС детектування 

стандартного розчину парабенів, СПБ= 1,0 мг/л з попередньою ДРМЕ з 

ацилуванням. 
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Рис. 5Б. Спектр пропілпарабену, отриманий після ГХ/МС детектування 

стандартного розчину парабенів, СПБ= 1,0 мг/л з попередньою ДРМЕ з 

ацилуванням. 

 

 

 

Рис. 6Б. Спектр бутилпарабену, отриманий після ГХ/МС детектування 

стандартного розчину парабенів, СПБ= 1,0 мг/л з попередньою ДРМЕ з 

ацилуванням. 
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Рис. 7Б. Хроматограма бензофенонів, отримана після ГХ/МС 

детектування стандартного розчину бензофенонів, СБФ= 100,0 мг/л: БФ – 1, БФ-

ОН – 2, БФ-2ОН – 3, БФ-3 –  4. 

 

 

 

 

 

Рис. 8Б. Спектр бензофенону, отриманий після ГХ/МС детектування 

стандартного розчину бензофенонів, СБФ= 100,0 мг/л. 
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Рис. 9Б. Спектр дифенілфенолу, отриманий після ГХ/МС детектування 

стандартного розчину бензофенонів, СБФ= 100,0 мг/л. 

 

 

 

Рис. 10Б. Спектр 2-гідроксибензофенону, отриманий після ГХ/МС 

детектування стандартного розчину бензофенонів, СБФ= 100,0 мг/л. 
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Рис. 11Б. Спектр 2-гідрокси-4 метоксибензофенону, отриманий після 

ГХ/МС детектування стандартного розчину бензофенонів, СБФ= 100,0 мг/л. 

 

 

 

Рис. 12Б. Спектр 2,4-дигідроксибензофенону, отриманий після ГХ/МС 

детектування стандартного розчину бензофенонів, СБФ= 100,0 мг/л. 
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Рис. 13Б. Хроматограма ацетилбензофенонів, отримана після ГХ/МС 

детектування стандартного розчину бензофенонів, СБФ= 100,0 мг/л: БФ-2ОН – 

1, БФ-3 – 2, БФ-1 – 3. 

Таблиця 1. Параметри Хансена для розчинників [246] 
Розчинник δD δH δP δГільд. 

CH2Cl2 18,2 6,1 6,3 20,2 

СHCl3 17,8 5,7 3,1 18,9 

CCl4 17,8 0,6 0 17,8 

(CH3)2CO 15,5 7,0 10,4 19,7 

CH3CN 15,3 6,1 18,0 21,6 

CH3OH 15,1 22,3 12,3 29,7 

C2H5OH 15,8 19,4 8,8 26,2 

H2O 15,5 42,3 16,0 48,0 

 
Таблиця 2. Параметри Хансена для речовин [246]. 

Речовина δD δH δP 

Метилпарабен 19,7 10,4 13,9 
Етилпарабен 18,1 9,4 10,5 
Пропілпарабен 17,9 8,8 9,7 
Бутилпарабен 17,7 8,0 8,9 

4-ацетоксиметилпарабен 19,7 9,7 6,0 
4-ацетоксиетилпарабен 18,1 8,3 4,5 

4-ацетоксипропілпарабен 17,9 7,8 4,2 
4-ацетоксибутилпарабен 17,7 7,1 3,8 

Фенол 18,0 59,0 14,9 
Саліцилова кислота 19,4 10,1 17,4 
2-ацетоксибензойна 

кислота 
19,0 6,6 9,3 

Фенілацетат 19,8 5,2 6,4 
. 



ДОДАТОК В. Таблиця 1. Физико-хімічні властивості органічних розчинників, які використовують в мікроекстракції. 
 

Назва Форму
-ла 

Моле-
ку-
лярна 
маса, 
г/моль 

Tкип, 
оС 

Густи-
на 
г/см3 

Розчинність 
(г) в 100 г 
води при 20 

оС 

Діеле-
ктрична 
прони-
кність 

Диполь-
ний 

момент, 
D 

рКа pKb 

Вязкість, 
10-3 Па/с 
при 20 оС 

Поверх-
невий 
натяг, 

10-3 Дж/м2 

 

logP 

Ацетон (СН3)2СО 58,08 56-57 0,791 Змішується*  20,7 2,8 19,2 -5,2 0,32 22,68 -0,042 

Ацетонітрил CH3CN 41,05 
81,3-
82,1 

0,786 Змішується* 37,5 3,45 25 -11 0,37 28,45 -0,334 

Бензол 
 

78,11 80,1 0,877 
1,79 при 15 

оС 
2,27 0   0,65 28,2 2,45 

н - Гексан 86,18 
68,5-
69,1 

0,655 0,95 1,89    0,31 17,9 3,76 

Дихлорметан, 
метиленхлор

ид 
CH2Cl2 84,93 39,6 1,327 1,75 9,1 1,6   0,43 27,2 1,25 

Тетрахлор-
метан 

CCl4 153,82 76,72 1,587 0,081 2,2 0   0,90 26,2 2,64 

Хлороформ 
 

CHCl3 119,38 61,15 1,480 0,809 4,8 1,01 15,7  0,54 26,6 1,97 

Толуол 
 

92,14 111 0,87 0,52 2,38 0,36   0,59 27,8 2,73 

Етанол CH3CH2OH 46,07 78,37 0,789 Змішується*  25 1,66 15,9  1,1 22.32 -0,58 
Метанол CH3OH 32,04 64,7 0,791 Змішується*  32.70 2,87 15,5  0,59 22.55 -0,85 

Етилацетат 
 

88,11 77,1 0,902 
8,3г/100мл 
при 20 оС 

6,02 1,78 25  0,43 23,75 0,90 

Вода Н2О 18,015 100 1,000  80,4 1,85 14,0  1(20 оС) 22,68 -0,042 
 

* Змішується в будь-яких співвідношеннях 
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