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ТЕОРЕТИКО-ЕМПІРИЧНА ОЦІНКА ЗМІН СТРУКТУРНО-

ЕНЕРГЕТИЧНОГО СТАНУ Ф ІЗИЧНО ЗМІНЕНОЇ ВОДИ  

ТА ЇХ БІОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ  

 

А.І. Українець, Ю.В. Большак, А.І. Маринін,  

Р.С. Святненко, С.В. Позняковський  

 
У роботі здійснено узагальнення трьох сучасних наукових позицій щодо 

рівня теоретико-експериментальної оцінки впливу структурно-енергетичного 

стану води під впливом зовнішніх безреагентних фізичних чинників на 

біолог ічні ефекти в організмах, що споживають воду, та г ідробіонтів, для 

яких ця вода є середовищем перебування. Показано особливу роль контактної 

взаємодії водних об’єктів із молекулами води, що приводить до формування 
межового шару структурованої води з особливими властивостями. Визначено 

характер термодинамічних змін на міжфазній поверхні під впливом 

контактних структурних та енергетичних збуджень молекул води. 

Структурогенні властивості молекул води під час взаємодії з біополімерами 

клітин приводять до утворення рідинних полімерних кристалів, які формують 
структуру внутрішньо- та позаклітинних середовищ. Установлено зв’язок 

проявів біолог ічної активності організмів із здатністю структурованої в 

біотканинах води, як відкритої та чутливої до електромагнітних полів 

системи, до взаємодії з чинниками зовнішнього впливу, у тому числі надмалої 

(інформативної) інтенсивності.  
Ключові слова: вода, макромолекули, біополімери.  

 

ТЕОРЕТИКО-ЭМПИРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ 

СТРУКТУРНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ФИЗИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННОЙ ВОДЫ И ИХ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ 

 

А.И. Украинец, Ю.В. Большак, А.И. Маринин,  

Р.С. Святненко, С.В. Позняковский  

 
В работе осуществлено обобщение трех современных научных позиций 

относительно уровня теоретико-экспериментальной оценки влияния 

структурно-энергетического состояния воды под воздействием внешних 

безреагентных физических факторов на биологические эффекты в 
организмах, потребляющих воду, и гидробионтов, для которых эта вода 

является средой обитания. Показано особую роль контактного 
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взаимодействия водных объектов с молекулами воды, что приводит к 
формированию пограничного слоя структурированной воды с особыми 

свойствами. Определен характер термодинамических изменений на 

межфазной поверхности под воздействием контактных структурных и 

энергетических возбуждений молекул воды. Структурогенные свойства 

молекул воды при ее взаимодействии с биополимерами клеток приводят к 
образованию жидких полимерных кристаллов, которые формируют 

структуру внутри- и внеклеточных сред. Установлена связь проявлений 

биологической активности организмов со способностью структурированной 

в биотканях воды, как открытой и чувствительной к электромагнитным 

полям системы, к взаимодействию с факторами внешнег о воздействия, в том 
числе сверхмалой (информативной) интенсивности. 

Ключевые слова: вода, макромолекулы, биополимеры.  

 

THEORETICAL AND EMPIRICAL ES TIMATION OF CHANGES 

IN THE S TRUCTURAL AND EN ERGY CONDITION  

OF PHYS ICAL AUTHOR OF WATER AND THEIR BIOLOGICAL 

IMPLICATIONS  

 

A. Ukrainets, Yu. Bolshak, A. Marinin, R. S vyatnenko, S. Poznyakovsky  

 
In present work there was made an attempt to generalize3 modern scientific 

positions in the level of theoretical and experimental evaluation of the influence of 

the structural and energy condition of water under the influence of external non-
reagent physical factors on biological effects in organisms that consume water and 

hydrobionts, for which this water is the habitat. Itis showna special role of contact 

interaction of water objects with water molecules,which leads to the formation of a 

boundary layer of structured water with special properties, which at the same time 

reflect the structuring effect of the surface of the water volume. The property of 
awareness and study of the nature of thermodynamic changes on the interphase 

surface under the influence of contact structural and energy excitations of water 

molecules is noted. The structural properties of water molecules are important for 

the processes of vital activitywhen it interacts with cell biopolymers, which leads to 

the formation of liquid polymeric crystals that form the structureof the internal and 
external cellular  environment. Not less important is the study of the role of water in 

the energy and information exchange of living systems with the surrounding 

environment, including the mechanism of intermolecular energy exchange in 

biological environments, to the combination of biomolecules, water and physical 

fields, which are subject to the laws of quantum physics. It is important to take into 
account that physical fields increase the structural properties of wateraffecting a 

fundamentally important balance between "crystalline" and "isotron" water in a 

biological aquatic environment. The connection of manifesta tion of biological 

activity of organisms with the ability to water structured in biocides as an open and 

sensitive to the electromagnetic fields of the system, to interaction with factors of 
external action, including over small (informative) intensity is established. It is 
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finally recognized thefundamentally important role of the electronic component of 
the associated phase of water in the composition of biological systems of living 

organisms and its value in provision of their sustainable homeostasis. The 

generalization of the mass of experimental data allowed establishing the biological 

activity of physically treated water in the four categories of bioenergetic activity.  

This will lead to increasing of the production of safe water of the highest quality 
category in competitive environment and for the further implementation in the food 

industryof a modern systemfor evaluation of the bioenergy activity of physically 

modified high-quality drinking water.  

Keywords: water, macromolecules, biopolymers. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Вода в 

атмосфері, гідросфері, біосфері та довкіллі в цілому є універсальним  і 

повсюдним енергоносієм , де завдяки своїй особливій структурній  

організації вона здатна сприймати, перетворювати, накопичувати  

хім ічну, електричну, магнітну енергії та передавати електромагнітне 

випромінення [1]. Такі процеси супроводжуються змінами стабільних і 

термодинамічно збуджених станів молекул води (переходів між ними).  

Вода, що межує з іншими речовинами, різко змінює сво ї 

властивості поблизу поверхні поділу в шарі, товщиною від десятків до 

сотень мікрон. Вода в природі фактично не буває чистою, оскільки 

завжди має у своєму складі р ізноманітні домішки: солі у вигляді 

аніонів та катіонів (електроліти), недисоційовані хімічні сполуки, 

мікро- та наночастинки (золі) та органічні сполуки, включаючи 

органічні макромолекули -біополімери.  

Контакт води з поверхнями сторонніх домішок змінює 

термодинамічний стан системи: зменшується її ентропія завдяки 

упорядкуванню структури пограничного шару води [2].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вода може 

«пам’ятати» істор ію контактних структурних та енергетичних 

збуджень. Переконливий факт: б іологічні властивості штучно 

мінералізованої води не досягають біологічної цінності природної 

підземної води тотожного хім ічного складу. Причина, вочевидь, у 

набутті підземною водою особливого структурно -енергетичного стану 

під час контактних взаємодій із мінералами в природному середовищі 

(тривала й інформативно важлива історія контактних взаємодій).  

Природну воду характеризують параметрами, які вона набула в 

ході природного очисного колообігу в атмосфері, водоймах, надрах, 

біосфері: температура, хімічний склад розчинених компонентів, 

динаміка циркуляції, географічне м ісцезнаходження, фазовий стан та 

ін. За фазовим станом розрізняють вільну та зв’язану (структуровану, 

упорядковану) воду. Вода добре змішується з іншими полярними 
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рідинами, близькими за властивостями, та не зм ішується з 

неполярними рідинами (вуглеводи, олії тощо).  

Структурно-енергетичні властивості води яскраво 

розкриваються в живих клітинах, тканинах та організмах, 

забезпечуючи нативну структуру білкових тіл у клітинних та 

тканинних біосередовищах [3].  

На слушну думку авторів [4], властивості молекул води були 

суттєвою чи навіть визначальною частиною програми створення та 

розвитку життя на Землі. Структурована під час взаємодії з 

біополімерами вода створює рідинні полімерні кристали, які входять 

до складу міжклітинних та внутр ішньоклітинних середовищ [2, 3]. Не 

менш важливою для живих систем є здатність води відігравати 

головну роль в енерго -інформаційному обміні живих систем із 

навколишнім середовищем [4], включаючи надзвичайно складні й 

тонкі механізми міжмолекулярного енергообміну в біологічних 

середовищах, де поєднання біомолекул, води та фізичних полів 

підпорядковується закономірностям квантової фізики [5].  

Метою статті є визначення підходів до вивчення зміни 

структурно-енергетичного стану вільної й активованої води під 

впливом різноманітних безреагентних фізичних чинників. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Між 

структурованими асоціатами води, що підтримують просторову 

структуру біомолекул, локалізується ізотропна «рідка» вода з 

розчиненими в ній іонними домішками, які, у свою чергу, в 

електричному полі своїх зарядів додатково структурують водне 

оточення. Особливий вплив структурно -енергетичних властивостей 

поверхонь тіл, що контактують із водою, демонструють незвичайні 

структури водного оточення твердих кристалічних речовин із високим 

ступенем упорядкованості (наприклад, мінерали типу кварцу).  

Фізичні поля посилюють структурогенні властивості води, 

змінюючи співвідношення між «кристалічною» та «ізотропною» водою 

в біологічному водному середовищі. Знаний біофізик Дж. Поллак 

доводить, що вся внутрішньоклітинна вода є невід’ємною складовою 

біологічного середовища і перебуває в структурному стані гелю. 

На противагу уявленню про воду як універсальний та інертний 

розчинник (так це тривалий час усвідомлювали біохіміки та 

біофізики), останнім часом відкриті принципово нові стани води, 

жоден з яких не є ні льодом, ні газом, ні рідиною.  

З огляду на це, під час переходу води з льоду в рідину не 

розриваються водневі зв’язки між сусідніми молекулами. Замість цього 

водневі зв’язки стають мінливими та рухливими. Тобто водневий 
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зв’язок у будь-який момент може зникнути, поновившись за якісь 200 

фемтосекунд із тією самою молекулою-сусідкою або з іншою. Зрешою, 

такі зникаючі короткі розриви водневих зв’язків дозволяють молекулам 

води пересуватися одна відносно одної. Отже, рідка вода в певному 

сенсі вже й не зовсім рідина, а скоріше – пластичний лід.  

У роботі [6] показано, що біологічна активність організмів 

пов’язана зі здатністю структурованої води, як відкритої та чутливої до 

електромагнітних полів системи, до взаємодії з чинниками зовнішнього 

впливу надмалої інтенсивності. Установлено також зв’язок проявів 

біологічної активності організмів зі здатністю структурованої в 

біотканинах води брати участь у процесах перетворення та 

трансформації енергії, що супроводжуються участю в них 

гідроксильних та протонієвих іон-радикалів [6]. 

Порівнюючи живий організм із динамо-машиною (генератором 

вільних електронів), Альберт Сент-Дьйордьї писав: «Цілком можливо, 

що живий організм також пронизаний «невидимим потоком», частинки 

якого – електрони – більш рухомі, ніж молекули, несуть у собі енергію, 

заряд, інформацію для всіх процесів життя. Можливо також, що саме за 

допомогою цих електронів молекули об’єднуються в організовані 

структури і що від них же залежить разюча досконалість біологічних 

реакцій [7]». Доволі важливим є дослідження геометричної та 

електронної будови димера води в основному та збудженому станах [8]. 

У роботі всі фізичні властивості води пояснюються геометричною 

просторовою структурою її молекули та електронною будовою атома 

кисню у складі молекули води.  

У рідкій фазі вода перебуває у стані постійної структурної 

перебудови, адже водневі зв’язки спонтанні, миттєві, швидко рвуться й 

утворюються знову [9; 10].  

У водяній парі, наприклад, міститься 1% димерів води. 

Відстань між атомами кисню в таких димерах становить – 0,3 нм [10]. 

Енергія водневого зв’язку на порядок менше енергії дисперсійних 

взаємодій [9; 10].  

Згідно з квантово-хімічним розрахункам [8] питома енергія 

димера за абсолютною величиною виявляється більшою, ніж енергія 

молекули, що свідчить про більш вигідний енергетичний стан димера, 

ніж мономера. 

Таким чином, із використанням сучасних неімпіричних та 

напівемпіричних розрахункових методів квантової хімії існує можливість 

моделювати з розрахунком квантово-механічних параметрів їх стану 

асоціати з двох молекул води в стабільному і збудженому стані. Одержані 
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розрахункові параметри цілком задовільно узгоджуються з 

експериментальними даними. 

Асоційований стан води у складі живих клітин і тканин, органів та 

організмів, як це випливає з літературних джерел, відіграє визначальну 

роль у їх життєдіяльності [11]. Принциповою  відмінністю асоційованої 

води в живій системі є її стан стійкої неврівноважності. У такому стані 

асоційована вода у складі біологічного середовища є активним учасником 

обмінних електронних процесів між навколишнім середовищем та 

організмом і водночас активно реагує на зміни внутрішнього гомеостазу 

організму [11]. Асоційована фаза води відповідальна за формування 

надмолекулярних структур біополімерів та процеси регуляції стану 

білкових структур (включаючи структурні, енергетичні, конформаційні 

зміни та зміни енергії зв’язку електрона в комплексах), а також 

регулювання активності реакційних центрів [12]. У живих організмах 

асоційована фаза води характеризується зміною її електронної 

насиченості, що відбивається на ферментативній активності й 

самоорганізації біологічних процесів, що істотно впливає на 

макроорганізацію клітинних та субклітинних структур [12]. 

Останнім часом роль електронної компоненти  асоційованої фази 

води у складі біологічних систем живих організмів та її значення в 

забезпеченні їх сталого гомеостазу загальновизнано [13]. Однак такий 

важливий показник, як редокс-стан води недостатньою мірою залучається 

до оцінки біологічної цінності питної води й розробки на цій основі 

категоризації якості питної води [14].  

У дослідженні [11] в основу оцінки й ранжування біоенергетичного 

стану води покладені показники ступеня зв’язаності води в біологічних 

структурах, який відображає вплив структурно-енергетичного стану 

внутрішнього середовища організму на його компенсаторно -адаптаційні 

можливості [11]. 

Для оцінки структурно-енергетичного стану фізично зміненої 

питної води в роботі вибрано такі показники: 

1) окисно-відновний потенціал (електрохімічний показник, що 

характеризує стан донорно-акцепторної рівноваги у воді (або ступінь її 

електронної насиченості); 

2) вміст пергідроксильного радикала (НО2
–
), що характеризує 

каталітичну активність води й енергію зв’язку електронів у йон-

радикальних комплексах; 

3) динамічна в’язкість (показник, що характеризує структурну 

компоненту термодинамічної зміни у воді); 
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4) параметри структурованості води, що відображають вміст 

структурованої фази в об’ємній воді та щільність поділу фази за 

розмірами асоціатів. 

Як додаткові підтверджуючі показники електронної насиченості 

води використовували водневий показник та питому електропровідність, 

показник динамічної (кінематичної) в’язкості, що відображає 

термодинамічні зміни у воді (як показник ентропійного балансу станів 

структурної впорядкованості та хаосу), значущий для оцінки структурних 

змін у зв’язаній воді через те, що він корелює з показником ступеня 

структурованості води. 

Автори [11] провели ґрунтовні дослідження зазначених 

основних та додаткових показників, що характеризують структурно -

енергетичні зміни фізично оброблених зразків питної води. При цьому 

застосовувалися різні методи безреагентного фізичного впливу на 

воду. Також додатково, для оцінки електрофізичних змін у воді, 

застосовували метод газорозрядної візуалізації, що дозволяє оцінити 

особливості переходу  води в стан донорів або акцепторів електронів. У 

дослідженні також застосовано метод ядерно-магнітного резонансу, 

що характеризує зміни у структурному стані води за ступенем 

електронного екранування [11].  

Зрештою, узагальнення маси експериментальних даних дозволило 

диференціювати біологічну активність фізично обробленої води за 

чотирма категоріями (табл. 1). 
 

Таблиця 1 

Рівень біоенергетичної активності фізично обробленої води  
 

Рівень біоенергетичної активності фізично обробленої води  

за показниками її структурно-енергетичних змін 

Показник 

Рівень енергетичної активності  

низький середній високий 
екстремально  

високий 

Біокаталітична 

активність 
(концентрація 
НО2–), мг/л 

 

 
 

<10–5 

 

 
 

10–5…10–3 

 

 
 

10–3…10–2 

 

 
 

10–3…0,3 

Окисно-відновний 
потенціал, Еh, мВ  

 
400…296 

 
290…180 

 
180…–50 

 
–50…–406 

Термодинамічний 

потенціал 
(динамічна 

в’язкість), μ, сП 

 

 
1,100–0,990 

 

 
0,990–0,980 0,980–0,970 

 

 
0,970–0,955 

Структурованість, 

q, % 

 

0,012…0,400 

 

0,4…0,7 

 

0,7…1,0 

 

>1,0 
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Із даних, наведених у табл. 1, видно, що екстремально високий 

рівень біоенергетичної активності характеризується величиною 

окисно-відновного потенціалу і знаком «мінус», низькою в’язкістю й 

високим рівнем структурованості (у рівноважних термодинамічних 

умовах). Тотожним таким показникам є досконало досліджений 

розробниками електрохімічного методу активації води [14] католіт. 

Католіт характеризується високоактивним термодинамічно -

нерівноважним електронно-донорним станом води. У результаті 

катодних електрохімічних реакцій у діафрагмовому електролізері до 

складу католіту входять високоактивні нестабільні йон-молекулярні 

форми кисню (супероксид- і пероксид-йон радикали), а також 

гідратовані електрони [11].  

Біологічний вплив католіту обумовлений здатністю віддавати 

електрони первинним рецепторам клітинних мембран. Регуляторний 

ефект дії електронів на первинні рецептори (де визначальна роль 

біоактивації клітин належить структурованій фазі води біля поверхні 

мембрани) оптимізує метаболічні процеси в клітинах, позитивно 

впливаючи на ф ізіологічні процеси життєдіяльності на клітковому, 

тканинному і, зрештою, організмовому рівні. Католіт, як зразок 

активованої води з електронно-донорними властивостями, 

характеризується гомеостатичним впливом, завдяки чому через свої 

регуляторні функції католіт сприяє забезпеченню відновлення 

втраченої організмом від впливу несприятливих чинників довкілля 

динамічної рівноваги. Уживання католіту спричиняє імуномоделюючий 

ефект, підтримує неспецифічну резистентність, стимулює клітинний і 

гуморальний відгук організму, забезпечуючи умови його сталого 

функціонування [15].  

Проте вживання католіту з лікувально-профілактичною метою 

потребує певної обережності й має призначатися досвідченим та 

підготовленим лікарем. Річ у тому, що завищена електронно -донорна 

активність католіту під час його вживання, здатна знижувати 

активність окиснювальних ферментів, значення якої для ф ізіологічних 

процесів не менш значуще, ніж стимулювання відновних процесів  [15]. 

Позитивні ефекти профілактично-лікувального застосування 

ЕХАВ широко відомі [14]. На цьому фоні незрозуміла диспропорційно 

мала частка робіт із дослідження безпеки вживання ЕХАВ. У цьому 

плані цікавою є спроба [16] дослідження генетичної безпеки ЕХАВ, а 

також зразків води, безконтактно активованих у реакторі, де 

індуктором є ЕХАВ, а вода, призначена для активації, відділяється від 

індуктора тонкою водонепроникною мембраною. Воду -індуктор 

(католіт і аноліт) одержували на електрохімічному активаторі води 



 180 

 

«Изумруд», після чого отримували зразки безконтактно -індукованого 

в очищеній водопровідній воді католіту й аноліту.  

У висновках [16–19] зазначено, що питна вода зі зміненими 

фізико-хім ічними параметрами, одержана безконтактною індукцією 

від електрохім ічного католіту й аноліту, індукує нестабільного генома 

на біологічних об’єктах різного рівня – від дрозофіли до клітин крові 

людини. 

Висновки. Одержані дані доводять необхідність створення 

системи оцінювання генетичної безпеки електрохімічно активованої 

води. Наведені результати підтверджують слушність наших 

рекомендацій щодо контрольованого вживання аноліту й католіту .  

З огляду на вищевикладене, питна вода з високим і середнім 

рівнем біоенергетичної активності виявляє найбільш прийнятні 

значення електрохім ічних та структурно-енергетичних показників, які 

мають оптимальні компенсаторні властивості під час впливу  зовнішніх 

несприятливих чинників на організм і відповідають третьому рівню 

енергетичної активності з табл. 1.  

Як видно з даних табл. 1, другому рівню активності відповідає 

вода централізованих систем водозабезпечення, що не може 

сприйматись як задовільний факт. Така пи тна вода не може вважатися 

відповідною критерію питної води вищої категорії якості. Бутильована 

вода другого рівня біологічної активності може бути визнана лише як 

така, що забезпечує підтримку сталого гомеостазу всіх систем 

організму людини, тварин, риб і рослин в умовах слабкого та 

помірного навантаження.  

В інтересах споживачів класифікація питної бутильованої води 

за рівнем її б іоенергетичної активності сприяла б  у конкуретному 

середовищі розширенню виробництва питної бутильованої води 

найвищої категорії якості. А впровадження вищенаведеної системи 

оцінювання біоенергетичної активності в галузеві стандарти харчової 

галузі є слушним і актуальним [17].  
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