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ВИКОРИСТАННЯ ДРІЖДЖІВ ЯК БІОКАТАЛІЗАТОРІВ В 

РЕАКЦІЯХ РОЗКЛАДУ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН 
 

Нayкa про каталіз пpaгнe нe тiльки зpoзyмiти тe, щo вiдбyвaється в пpиpoдi i пoяcнити 

певні технічні явища, а також aктивнo впливaти нa ниx, пpиcкopювaти ті чи інші пpoцecи, 

нaпpaвляти їx в пoтpiбнoмy для нас нaпpямкy. Oднiєю з oсoбливocтeй речовин – 

каталізаторів є тe, щo в хімічну реакцію вони не вступають, тобто в ході проходження 

якихось процесів залишаються незмінними.  

На сучасному етапі розвитку потреб людства використання тієї чи іншої сировини 

мінерального походження, в тому числі, в якості каталізаторів, наштовхується на проблеми 

забруднення навколишнього середовища сполуками важких металів, вичерпністю 

природних ресурсів тощо. 

Потреба пошуку сучасних якісних і недорогих, та й до того ж, безпечних каталізаторів 

постає надто гостро, особливо для потреб фармацевтичної промисловості. [1-2] 

Особливу нішу серед сучасних каталізаторів займають біокаталізатори. 

Біокаталізатори – це речовини природного походження, які виробляються різноманітними 

мікро- та макроорганізмами. Перевагою у використанні біокаталізаторів є те, що вони не 

шкодять навколишньому середовищу і є швидко відновлюваними. Особливо потреба в 

біокаталізаторах зростає для створення нових лікарських засобів. [3]  

В якості каталізаторів розкладу неорганічних речовин, зокрема, таких як гідроген 

пероксид, найчастіше виступають оксиди d – елементів. Класичним прикладом такого 

каталізатору є манган (IV) оксид. Як відомо, реакція розкладу Н2О2 таким каталізатором 

дійсно відбувається бурхливо і швидко. 

Давно відомо, що гідроген пероксид, який потрапляє до живого організму, 

розкладається таким ферментом – біокаталізаторам, як пероксидаза. Також пероксидаза 

міститься у свіжих овочах та фруктах. 

Проте використання пероксидази тих чи інших плодів не є рентабельним, оскільки 

термін дії такого біокаталітичного носія досить обмежений. 

В якості об’єктів для дослідження було використано 10 % розчин Н2О2, а в якості 

біокаталізаторів – шматки картоплі та моркви, зерна рису та гречки, а також сухі 

хлібопекарські дріжджі. 

В ході експериментальної перевірки різних форм природних біокаталізаторів 

розкладу Н2О2 було встановлено, що сухі хлібопекарські дріжджі здатні пришвидшувати 

процес розкладу даної речовини зі швидкістю, яка нагадує швидкість розкладу гідроген 

пероксиду класичним оксидним каталізатором. 
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