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Метиленовий синій – органічний барвник тіазинового ряду, похідне фенотіазину. Його 

застосовують для забарвлення паперу, бавовни, вовни та шовку в яскраво-блакитний колір. 

Він інтенсивно забарвлює тканини живого організму, тому його використовують як барвник 

у мікроскопії та гістології. Метиленовий синій застосовують в аналітичній хімії як окисно-

відновний металохромний індикатор для визначення катіонів магнію, кальцію, кадмію, 

кобальту, нікелю, цинку; як реагент для фотометричного визначення титану, тіоціанатів, 

хлоратів, перхлоратів. Метиленовий синій широко застосовують як антидот при отруєннях 

ціанідами, чадним газом, сірководнем, нітритами, аніліном та його похідними; як антисептик 

у вигляді спиртового розчину, застосовується при опіках, піодермії, фолікулітах тощо. 

Застосовується також у водоочистці при тестуванні активованого вугілля та у акваріумістиці 

як антисептик. Актуальність дослідження зумовлена широким застосуванням метиленового 

синього у медицині та хімічному аналізі. 

Метиленовий синій (тетраметилтіоніну хлорид, C16H18ClN3S ∙ Н2О) має вигляд темно-

зелених кристалів з бронзовим блиском, легкорозчинний у спирті, гарячій воді, гірше – в 

холодній. Відноситься до основних барвників і виявляє характерні властивості похідних 

фенотіазину: здатність до реакцій окиснення, відновлення та електрофільного заміщення. В 

основі якісного визначення метиленового синього лежать його реакції з цинком у сульфатній 

кислоті, йодом, калій дихроматом. Характерною є реакція барвника з відновниками у 

лужному середовищі – глюкозою та аскорбіновою кислотою. При цьому утворюється 

безбарвна лейкосполука, яка при окисненні киснем повітря переходить у вихідну забарвлену 

форму. Реакція відновлення протікає за рівнянням: 

 

 

 

 

 

 

 

 

В основі кількісного визначення метиленового синього лежать реакції з йодом, 

пікриновою кислотою та калій дихроматом. 

Проведено дослідження наявності та вмісту метиленового синього у профілактично-

гігієнічних засобах «Розчин метиленового синього спиртовий 1%» ООО «Леда», «Розчин 

метиленового синього водно-спиртовий 1%» ПАТ «Монфарм»; санітарному кондиціонері 

для акваріумної води «Метиленовий синій водний розчин 1%» НВЦ «АВЗ». Для контролю 

проводилися реакції з кристалічним метиленовим синім. Дослідження показало, що вміст 

метиленового синього у всіх зазначених продуктах співпадає з даними виробників. 

Дослідження показало, що якісну реакцію метиленового синього з лужним розчином 

глюкози можна застосовувати у шкільному хімічному експерименті при вивченні органічної 

хімії в 9 класі у темі «Початкові поняття про органічні сполуки» та 11 класі у темі «Органічні 

сполуки», оскільки ці речовини є доступними та безпечними. 


