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The possibility of quantitative colorimetric determination of cetylpyridinium chloride and albumin in water-
micellar system Mo(VI) – bromopyrogallol red – Triton X-100 was investigated using different ways of 
analytical signal detection. The effect nature for metrological characteristics of calibration dependence of 
cationic substrate determination was established in a variety of experimental conditions such as different 
nonionic surfactants concentration, ratio of reacting components and ways of receiving of colorimetric 
signal. The best sensitivity of albumin determination was observed using webcam for signal registration 
of the dilute micellar phases and formed micellar phases without their separation. The colorimetric 
method with previous micellar-extraction in Triton X-100 for protein determination in urine was developed. 
The accuracy of method was tested on reaction of protein with coomassie brilliant blue by independent 
laboratory.
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Досліджено можливість поєднання міцелярної екстракції з методом цифрової кольорометрії. 
Показано, що взаємодія комплексу Мо(VI) – бромпірогалоловий червоний – Тriton Х-100 з великими 
органічними катіонами, цетилпіридиній хлоридом й альбуміном, характеризується високою 
чутливістю реакції та її контрастністю (Δλ >100 нм). Встановлено, що при концентраційному 
співвідношенні Мо:БПЧ=2:4 та невисокому вмісті препарату Тriton Х-100  (СНПАР= 0.5%) реалізується 
найкраща чутливість визначення органічного катіону. Процедура попереднього міцелярно-
екстракційного концентрування сприяє зниженню межі виявлення білку в 2 рази у порівнянні з 
кольорометрією вихідних міцелярних розчинів. Реєстрацію кольорометричного сигналу краще 
здійснювати веб-камерою збоку розведених міцелярних фаз (МВ=0.9 мг/л) та виділених міцелярних 
фаз без їх відокремлення (МВ=1.4 мг/л). На основі отриманих даних розроблено методику 
кольорометричного визначення білку у сечі на рівні його природнього вмісту з попереднім міцелярно-
екстракційним концентруванням в міцелярну фазу Тriton Х-100 із застосування для аналізу малих 
об’ємів проби – 1 мл. Правильність отриманих результатів перевіряли незалежною лабораторією 
за реакцією, що ґрунтується на взаємодії білку з кумасі діамантовим синім.
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Міцелярна екстракція фазами неіонних 
поверхнево-активних речовин (НПАР) є зручним 
та ефективним методом концентрування 
мікрокомпонентів, що інтенсивно розвивається 
останнім часом [1]. Перспективність міцелярно-
екстракційного концентрування зумовлена 
підвищенням, у порівнянні з рідино-рідинною 

екстракцією, вибірковості методу та коефіцієнтів 
концентрування при використанні для аналізу 
невеликих об’ємів проби.

Визначення білку у сечі є обов´язковим 
елементом при діагностиці низки захворювань 
нирок і сечовивідних шляхів. Однак, при визначенні 
білку у сечі здорової людини на природному 


