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Головні процеси, внаслідок яких виділяється енергія необхідна для 

підтримання процесів нормальної життєдіяльності, здійснюються шляхом 

окиснювально-відновлювальних реакцій. Характеристикою ОВР є окисно-

відновний потенціал (ОВП). Значення ОВП визначається рівнянням Нерста:  

Ε = Ε° + 
𝑅𝑇

𝑛𝐹
ln

𝐶 𝑜𝑥

𝐶 𝑟𝑒𝑑
, 

де Е – окисно-відновний потенціал реакції,  

Е° – окисно-відновний потенціал за стандартних умов, 

 R – газова стала,  

T – температура, за якої проводиться реакція у Кельвінах,  

n – число електронів, які беруть участь у реакції,  

F – стала Фарадея (дорівнює 96500 Кл),   

Cox – концентрація іонів окисника,  

Cred – концентрація іонів відновника. 

У цій роботі було спостережено окисно-відновні властивості проб 

деяких настоїв трав. 

Під час експеримента було використано іономер універсальний ЕВ-76. 

Для вимірювання необхідно "t" і -''1 ÷ 19'', підключити до мережі, вийняти 

електроди з розчину хлористого калію, обмити їх дистильованою водою, 

зняти залишилися краплі фільтрувальним папером. Опустити електрод в 

стаканчик з досліджуваним розчином так, щоб кулька скляного електрода 

був повністю занурена в розчин. Натиснути клавіші ''рХ'' і ''катіон/аніон''. 

Спочатку застосовується шкала -1 – 19 (грубий вимір), потім для точності 

вимірювання встановлюється піддіапазон (1-4). 

Якщо всі проби мають значення ОВП додатне, тоді їхні окисно-

відновні властивості і вплив на організм мають бути однаковими.  

 

Таблиця 1 – Значення ОВП проб, використаних в експерименті 

Проба Значення ОВП 

Чебрець +84мВ 

М’ята +91мВ 

Кора дуба +141мВ 

Шипшина +267мВ 

 

Проби настоїв мають рН < 7 (кисле середовище), в ОВР елементи, які 

входять до складу речовини, відновлюються і мають окисні властивості, 

оскільки концентрація іонів окисника більша за концентрацію іонів 

відновника. Ця властивість обумовлює наступний вплив на організм людини: 

при вживанні продуктів з додатним значенням ОВП, біологічні мембрани 
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руйнуються, оскільки мембрани віддають електрони. Відбувається процес 

старіння. 

У народній медицини настій шипшини використовують як засіб для 

профілактики послаблення імунної системи, сечогінний засіб при 

ниркокам’яній хворобі (без негативного впливу на тканини нирки); 

жовчогінну дію, призводить кровообіг у норму, підвищує міцність стінок 

судин, має антибактеріальну дію. Для проб настоїв інших трав характерним є 

наступне – седативна, антибактеріальна та протизапальна дія. 

Отже, існує зв'язок між окисно-відновними властивостями органічних 

речовин та їхнім впливом на організм людини. Для речовин з окисними 

властивостями найбільш характерною є седативна дія. 

Рисунок 1. Установка для виконання дослідів. 
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