
Предмет і завдання курсу харчової 
хімії. Напрямки харчової хімії. 

Основні харчові речовини



• Серед основних проблем, що стоять перед
суспільством в наш час, є забезпечення
населення земної кулі продуктами
харчування, тому, що від складу і якості
продуктів харчування залежить
забезпеченість нашого організму пластичним
матеріалом і енергією, працездатність,
здоров'я, здатність людини до відтворення



Метою вивчення курсу є формування сучасних 
наукових уявлень щодо: 

•фізіологічного значення основних нутрієнтів, 

•хімічної природи та склад макро- і мікронутрієнтів
продовольчої сировини і харчових продуктів,

•джерела вмісту основних нутрієнтів,

•перетворень окремих нутрієнтів при виробництві і 
зберіганні продуктів харчування, що впливає на 
харчову цінність продуктів харчування.





• Предмет харчової хімії – це сфера харчування 
людини. 

• Харчова хімія – це наука про хімічний склад 
харчових систем (сировина, напівпродукти, 
готові харчові продукти) та його зміни в ході 
технологічного процесу та в організмі 
людини, про розробку нових методів аналізу 
та систем управління якістю харчових 
продуктів.



• Якість продукції – це сукупність властивостей і
характеристик продукції, які повинні
задовольняти потреби людини в основних
харчових речовинах (нутрієнтах) з високими
органолептичними показниками і
забезпечувати безпеку для здоров'я людини.

• Задоволення потреб населення у високоякісних
продуктах харчування - одна з основних
соціально-економічних проблем сьогодення.

• Контроль якості продуктів повинен
здійснюватись на виробництві.



• Виробничий контроль – це контроль 
дотримання стандартів, медико-біологічних
вимог та санітарних норм на всіх етапах 
виробництва, що включають приймання і 
зберігання сировини, технологічну  обробку, 
зберігання і реалізацію готової продукції



Основні харчові речовини:

• Нутрієнти — це 
• білки, 
• жири, 
• вуглеводи, 
• мінеральні речовини, 
• вітаміни 
• вода. 



незамінні харчові речовини - які не 
утворюються в організмі або утворюються в 
недостатній кількості, 

• білки, 

• деякі жирні кислоти, 

• вітаміни,

• мінеральні речовини 

• вода.

замінні харчові речовини 

• жири 

• вуглеводи



• Надходження з їжею незамінних харчових речовин є 
обов'язковим. 

• Потрібні в харчуванні і замінні харчові речовини, оскільки 
при недоліку останніх на їх утворенні в організмі 
витрачаються інші харчові речовини,  порушуються обмінні 
процеси.

• Харчові волокна, що складаються з клітковини, пектинів і 
інших речовин, майже не засвоюються організмом, проте 
вони потрібні для нормальної діяльності органів травлення 
і всього організму. Тому харчові волокна є необхідною 
складовою частиною харчування. 



Харчові речовини поділяли на дві групи:
• макронутрієнти (білки, жири, вуглеводи) 
• мікронутрієнти (вітаміни, макро- та мікроелементи і тд). 





Аліментарні речовини:

• Макронутрієнти : клас головних харчових
речовин, які є джерелом енергії та 
структурних матеріалів, присутні в їжі у 
відносно більшій кількості (від 1 г)

• Вуглеводи моно-, ди-. полісахариди

• Жири

• Білки протеїни, протеїди



Мікронутрієнти: клас головних харчових речовин, що

виявляють біологічні ефекти на різні функції організму; 

містяться як правило в невеликих кількостях:

• Вітаміни

• Вітаміноподібні речовини

• Мінеральні речовини

• Полі ненасичені жирні кислоти

• Олігосахариди

• Фосфоліпіди

• Деякі амінокислоти.

• Парафармацевтики– речовини їжі, які мають

фармакологічну дію (глікозиди, алкалоїди, ефірні олії, 

орг.кислоти та ін.)



Неаліментарні сполуки

Корисні в певних межах:  

•Ферменти, 

•Пробіотики (еубіотики) – мікробного та 
немікробного походження, які позитивно 
впливають на організм людини через регуляцію 
мікрофлори кишечнику, 

•Технологічні добавки (ХД,БАД), харчові волокна

Шкідливі Отруйні речовини



Фізико-хімічні властивості води. Вільна та зв'язана

волога у харчових продуктах.
Стан і властивості води у харчових продуктах. 

Активність води. Роль води у технологічному процесі. 
Методи визначення вологи, їх класифікація та 

сутність. Особливості визначення масової частки 
сухих речовин в харчових продуктах



•Вода важлива складова харчових продуктів.

•Вода міститься в різних рослинних та тваринних продуктах як
клітинний та позаклітинний компонент

•Вода виступає як дисперсійне середовище та розчинник

•Завдяки фізичній взаємодії з білками, полісахаридами,
ліпідами та солями, вода вносить значний вклад в текстуру їжі.



Вміст вологи (%) 
в харчових продуктах:



Фізико-хімічні властивості води

•Температура кипіння +100 °С.

•Висока теплоємність.

•Значна теплопровідність. У льоду значення теплопровідності
є ще вищим. Це пояснює той факт, що живі тканини
замерзають швидше, ніж розмерзаються.

•Вода має незвичайну властивість розширюватися при
замерзанні, в результаті чого густина льоду менша, ніж води

•Високе значення поверхневого натягу та діелектричної сталої



Структура води
Водневі зв’язки зумовлюють здатність
молекул води утворювати тетраедричні
комплекси

Водневий зв’язок визначає унікальні властивості води: у води відносно високі
температури кипіння, плавлення і пароутворення, оскільки потрібно затрачувати
додаткову енергію на розрив водневих зв’язків. Тільки вода знаходиться у всіх
трьох агрегатних станах



Гідрофобна взаємодія

• Гідрофільні речовини взаємодіють з водою, 
змінюючи її структуру, рухливість, а також
реакційну здатність самих гідрофільних
речовин. 

• Гідрофобні групи речовин взаємодіють з
водою слабо. Щоб зменшити контакт з
водою, гідрофобні групи агрегуються. Цей 
процес відомий, як гідрофобна взаємодія.





Вільна та зв’язана вода в харчових
продуктах

• Загальна вологість продукту вказує на кількість
вологи в ньому, але не характеризує її роль в
хімічних, біохімічних та мікробіологічних змінах в
продукті.

• В забезпеченні стійкості продуктів при зберіганні
важливу роль відіграє співвідношення вільної та
зв’язаної вологи



Вільна волога

Вільна волога – це волога, не зв’язана полімерами та 
доступна для перебігу біохімічних, хімічних та 
мікробіологічних реакцій.



Зв’ язана вода
Зв’ язана вода – це асоційована вода, міцно зв’язана з різними
компонентами харчових продуктів – білками, ліпідами та
вуглеводами за рахунок хімічних та фізичних зв’язків.

Зв’язана вода за своїми властивостями значно відрізняється від
вільної:
- не замерзає при низьких температурах (до –40° С);
- не розчиняє електроліти;
- має вдвічі вищу густину;
- не видаляється з продукту при висушуванні тощо.

Зв’язана вода, на відміну від вільної, недоступна для мікроорганізмів,
тому для пригнічення розвитку мікроорганізмів в харчових продуктах
вільну воду повністю видаляють або переводять у зв'язану, додаючи
водозв’язуючі компоненти.



Класифікація форм зв’язку води з сухими 
речовинами: 

• 1. Хімічна форма зв’язку, за якої молекули води входять до 
складу сухих речовин у точно визначеному співвідношенні.

Це найбільш міцна форма зв’язку. 

Волога поєднана з матеріалом хімічно у вигляді гідратів або
кристалогідратів.

Для видалення цієї води необхідно особливо інтенсивне
оброблення теплом (прокалювання) або хімічна обробка, 
що спричиняють руйнування структури матеріалу.



2. Фізико-хімічна форма зв’язку – розрізняють
адсорбційну і осмотичну. 

• Така волога зв'язана з сухими речовинами не в 
чітко визначених співвідношеннях, може легко 
мігрувати та брати участь в хімічних реакціях. 

• Видалити її можна при сушінні.



•Адсорбційно зв’язана вода утримується силами Ван-дер-Ваальса
поверхнею молекул білків і вуглеводів на межі поділу тверде тіло – вода.

•Це волога, яка поглинається поверхнею тіла і утримується завдяки
зменшенню тиску насиченої пари на поверхнях капілярів.
•Адсорбційна волога представляє собою водяну плівку, товщина якої
дорівнює розмірам однієї молекули води.
•Ця вода з великою силою утримується поверхневою енергією речовини, що
адсорбує вологу.
• Процес сполучення за допомогою адсорбційних сил молекул води з
молекулами речовини називається гідратацією, а сама вода – гідратаційною.
•Адсорбційно зв’язану воду містять і мікрогетерогенні системи, до яких
належать порошки крохмалю, розмір часточок яких 6 – 150 мкм, борошна –
50 – 800 мкм тощо. Її кількість залежить від розміру часточок і питомої
поверхні (поверхні 1 г речовини).
•Чим менші часточки і більша питома поверхня, тим більшу кількість
адсорбційно зв’язаної води вони можуть містити.
•При нагріванні така адсорбційно зв'язана вода легко переходить у пару



• Подальше поглинання води обумовлюється силами 
осмосу і дифузії. Така вода називається осмотично
поглинутою або структурною.

• Вона менш міцно пов’язана з сухими речовинами, ніж
адсорбційна, і характеризує стадію набухання.

• Осмотична – це волога, яка проникає завдяки осмосу 
всередину високомолекулярних міцел (клітковина, 
крохмаль, білки і т.д.). 

• Осмотично поглинена вода при висушуванні продуктів
видаляється раніше ніж адсорбційна вода



•3. Фізико-механічні форми зв’язку характерні для води, що
заповнює капіляри, крупні пори і пустоти в тілах.

• Ця вода утримується капілярами з великою силою. 
Вважається, що вона найлегше видаляється про висушуванні. 
•Вода, що зв'язана фізико-механічними зв'язками поділяється
на вологу макрокапілярів і вологу мікрокапілярів. 
•Воду в капілярах можна вважати вільною. 
•Вона переміщується по капілярах у вигляді рідини або пари. 
•Утримується капілярна вода в проміжках структурно-
капілярної системи продуктів за рахунок капілярних сил. 
•При механічному пошкодженні цієї системи у продуктах 
частково втрачається їх клітинний сік. Наприклад, при 
нарізанні м’яса, риби, овочів, тощо.



Капілярна й осмотично зв’язана вода
• у свіжих плодах і овочах складає до 95 %,
• у м’язах тварин і риб знаходиться 45 – 55% осмотично
зв’язаної води, 
•40 – 45% – капілярної і 6,7 – 7,5 % – адсорбційної. 

•Різні стани води у харчових продуктах пов'язані між
собою, між ними не спостерігається чіткої межі. 

•При переробці й зберіганні продуктів вода може
переходити із однієї форми в іншу. 

•Слід вважати, що при визначенні масової частки вологи
продукту визначається волога зв'язана фізико-хімічно і
фізико-механічно.



Активність води

Для характеристики стану вологи в продукті широко
використовується показник активності води (аw).

Активність води впливає на життєдіяльність
мікроорганізмів, на біохімічні, фізико-хімічні реакції та
процеси, які відбуваються в продукті.

Від величини активності води залежать термін зберігання
м’яса та м’ясопродуктів, стабільність м’ясних консервів,
формування кольору та аромату, а також втрати в процесі
термообробки та зберігання.



Активність води aw – це відношення тиску пари води над 
продуктом (Pw) до тиску пари води над чистою водою (Р0) за 
тієї ж температури:

ВВП - відносна вологість продукту в стані рівноваги, коли 
продукт не сприймає вологу і не віддає її в атмосферу.

За величиною aw розрізняють:
•– продукти з високою вологістю aw = 1,0...0,9;
•– продукти з проміжною активністю aw = 0,9...0,6;
•– продукти з низькою активністю aw = 0,6...0,0.



Залежність між вмістом вологи в харчовому продукті і активністю води в 
ньому при постійній температурі, називається ізотермою сорбції (рис.). 
Очевидно, що в продуктах з високим вмістом вологи «активність води» 
вища, ніж в продуктах з низьким вмістом вологи.



Показник активності води краще характеризує вплив вологи на 
псування продукту ніж просто значення вмісту вологи. 



•Активність води є якісною характеристикою зв’язування води у
продукті.

•Для кожного виду мікроорганізмів існує максимальне, мінімальне та
оптимальне значення активності води. При досягненні певної
максимальної або мінімальної величини активності води
припиняється життєдіяльність цих мікроорганізмів.

•Активність води можна змінювати, підбираючи сировину та
рецептуру урахуванням кількості кухонної солі та жиру.

• Ефективним засобом для запобігання мікробіологічного псування та
низки хімічних реакцій, які погіршують якість харчових продуктів при
зберіганні, є зменшення активності води в продуктах. Для цього
використовують такі технологічні операції, як сушка, в’ялення,
додавання різних речовин (сіль, цукор тощо), заморожування.



• В продуктах з низькою вологістю можуть відбуватися процеси
окиснення жирів, неферментативне потемніння, втрата
водорозчинних речовин, ферментативне псування;

• В продуктах з проміжною вологістю – ті ж процеси, а також
процеси за участі мікроорганізмів;

• В продуктах з високою вологістю – вирішальна роль належить
процесам за участі мікроорганізмів.

• Більшість бактерій розмножується за aw = 0,85...0,95;
плісняв – за aw = 0,6...0,8;
дріжджів – aw = 0,8...0,9.
• Активність води має велике значення і для текстури продуктів.

• В країнах Євросоюзу показник активності води є обов’язковим
під час проведення експертизи цілого ряду харчових продуктів.



Структура і властивості льоду. Роль льоду в 
забезпеченні стабільності харчових продуктів

•Заморожування є найбільш поширеним способом консервування
(збереження) багатьох харчових продуктів. Необхідний ефект при 
цьому досягається більшою мірою від впливу низької температури, але
також і від утворення кристалів льоду. 



Утворення льоду в клітинних структурах харчових продуктів і гелях має
два важливих наслідки:

1) під час заморожування вода переходить в кристали льоду досить
високого ступеня чистоти.

Всі неводні компоненти при цьому концентруються в зменшеній
кількості води, що не замерзла.

Ці зміни можуть збільшити швидкості хімічних реакцій.

Таким чином, заморожування має два протилежних впливи на
швидкість реакцій:
- зниження температури сповільнює хімічні реакції,
- збільшення концентрації компонентів в незамерзаючій воді може

іноді їх прискорювати (за принципом Ле-Шательє).

Проте, в цілому, швидкість хімічних реакцій при заморожуванні
харчових продуктів сповільнюється



2) Об‘єм води, що перетворюється на лід, збільшується

приблизно на 9%. 

При цьому відбувається значна деформація або навіть

руйнування клітинних структур, в тому числі і

мікробіальних клітин. 

При цьому може відбуватися загибель мікробіальної

клітини, або суттєво знижується її активність. 

Найбільш стійкими при заморожуванні виявляються

спори мікроорганізмів, що містять досить низьку

кількість вологи



Твердість води

• Природна вода містить розчинені хлориди, нітрати, 
сульфати, гідрогенкарбонати кальцію та магнію. 

• Вода, що містить йони кальцію та магнію, 
називається твердою водою. 

• Вода, в якій йони кальцію або магнію відсутні, або
знаходяться у малій кількості називається м’якою
водою.



Загальна твердість води.

• Твердість води зумовлена наявністю йонів
кальцію і магнію, називають загальною
твердістю води.



Розрізняють

• тимчасову (карбонатну),

• постійну (некарбонатну) 

• загальну твердість води. 

Твердість води, обумовлена наявнісю

гідрогенкарбонатів кальцію і магнію,

називають тимчасовою, наявність сульфатів і

хлоридів кальцію та магнію – постійною.

Сумарну твердість води називають загальною.



Методи усунення твердості води

Тимчасову твердість води усувають кип’ятінням, додаванням вапняної води.

Постійну твердість води усувають содовим методом. 

Під час цих реакцій йони кальцію та магнію виводяться з розчину у вигляді
нерозчинених карбонатів:

а) кип’ятіння: Са(НСО3)2 → СаСО3↓ + Н2О + СО2;

б) вапнування: Са(НСО3)2 + Са(ОН)2 = 2СаСО3↓ + 2Н2О;

в) содовий метод: СаSO4 + Na2CO3 = CaCO3↓ + Na2SO4.



Визначення твердості води



Визначення твердості води
Загальну твердість води визначають методом комплексометричного титрування, який 

ґрунтується на утворенні міцної сполуки трилону Б з іонами кальцію і магнію.

Титрування води проводять в присутності індикаторів – хромогенів у слаболужному середовищі, 
яке створюють буферним розчином, що містить NH4OH і NH4Cl (аміачна суміш). 

При цьому іони Са2+ і Мg2+ зв'язуються трилоном Б у комплексну сполуку:

Зміна забарвлення індикатора від червоно-фіолетового до синьо-фіолетового свідчить про повне 
зв'язування у воді трилоном Б іоній кальцію і магнію. Загальну твердість води розраховують 
за формулою:

де Т3 – загальна твердість води, ммоль-екв/дм3;

V1 – об’єм трилону Б, який пішов на титрування проби води, см3;

С - концентрація трилону Б, моль-екв/дм3;

V2 - об'єм води, взятий для визначення, см3.



Визначення загального вмісту
вологи в харчових продуктах

•Для визначення вмісту вологи в харчових продуктах на практиці
використовують такі основні методи:

•Висушування до постійної маси. 
•При цьому вміст вологи розраховують за різницею маси зразка продукту до 
та після висушування у сушильній шафі за температури 100-105° С. 

Масова частка вологи W, %, визначається за формулою:

•де G1 – початкова маса продукту, г; 
•G2 – кінцева маса продукту після висушування, г.

•Це стандартний метод визначення вологи при контролі якості харчових
продуктів. 



МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ВОЛОГИ, ЇХ 
КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СУТНІСТЬ

• Для визначення масової частки вологи в 
продуктах харчових виробництв широко 
застосовуються як прямі, так і непрямі методи.

• Прямі методи є більш громіздкими, складними
і менш точними. 

• У непрямих визначається не сама волога в 
об’єкті, а показник, функціонально пов’язаний
з масовою часткою вологи в продукті



До прямих методів відносяться методи, при яких
відбувається розділення матеріалу на сухі речовини і
воду. 

Для видалення води використовують тепло, безводні
розчинники і хімічні реактиви. 

Прямі засновані на безпосередньому уловлюванні
вологи при її видаленні і визначають її кількість. 

Прямі методи визначення масової частки вологи за 
принципом дії можна поділити на такі групи:
•Дистиляційні методи
•Хімічні методи



• Дистиляційні методи ґрунтуються на  відгонці
гігроскопічної води з наважки продукту та 
визначення її кількості.



• Хімічні методи ґрунтуються на хімічній взаємодії води з
деякими реактивами (металевий натрій, реактив Фішера) в 
результаті чого утворюється нова речовина, що легко 
піддається вимірюванню.

• Масову частку вологи в досліджуваній пробі визначають за 
еквівалентною кількістю речовин, що утворилися в 
результаті реакції.



Титрування за методом Карла 
Фішера

Метод заснований на використанні окисно-відновної реакції за участю
йоду та сульфур діоксиду, яка відбувається у присутності води.

Використання спеціально підібраних органічних реагентів дозволяє
досягнути повного видалення води з харчового продукту

Використання як органічної основи імідазолу сприяє практично повному
перебігу реакції.

Вміст вологи у продукті розраховується за кількістю йоду, який
затрачається на титрування.

Цей метод відрізняється високою точністю та стабільністю результату та
швидкістю проведення аналізу.







До непрямих методів визначення масової частки вологи
продуктів харчової промисловості належать: 

•термогравіметричні (висушування),

• фізичні (визначення масової частки сухих речовин за 
величиною відносної густини чи рефрактометрично)

•електрометричні методи, в яких вимірюють
електропровідність і діелектричну проникність



•При визначенні масової частки вологи у продуктах, волога в яких
утримується досить міцно ( багаті на білок, полісахариди і т.п.),
застосовують ліофільну сушку – висушування ведуть в вакуумі із
попереднім заморожуванням досліджуваного зразка.



Електрометричні методи визначення масової
частки вологи продуктів: 

1. Кондуктометричний метод базується на 
залежності електричного опору матеріалу від
ступеню його вологості: чим вища вологість, тим
менший питомий опір матеріалу і тим вища його
електропровідність. 

2. Метод діелектричної проникності ґрунтується на 
значній різниці величини діелектричної
проникності (ДП) води (Е=81) і сухих речовин (для 
сухого зерна, наприклад, Е коливається в межах 
3-5). Отже, зі збільшенням вологості матеріалу
збільшується його ДП.



• Серед непрямих методів визначення масової частки
вологи визнані методи з застосуванням ядерного 
магнітного резонансу (ЯМР) та методи, що
ґрунтуються на використанні надвисоких частот (НВЧ).

• ЯМР базується на поглинанні сильним сталим
магнітним полем енергії більш слабкого змінного
радіочастотного поля, зумовленого магнетизмом ядер 
досліджуваної речовини. При цьому масова частка
водню в зразку визначається за інтенсивністю і
конфігурацією кривої вихідного сигналу

• Метод НВЧ базується на поглинанні енергії водою, що
міститься в зразку, розміщеному в просторі між
стінкою, збуджувальною генератором НВЧ-
випромінювань, та приймачем



• Термогравіметричні методи: 
• висушування матеріалу до постійної маси,
• прискорене висушування, 
• методи висушування вологи матеріалів з попереднім підсушуванням, 
• експрес-методи висушування з використанням інфрачервоного

випромінювання. 

• Принцип термогравіметричних методів ґрунтується на зважуванні певної
маси продукту, висушуванні при певному режимі

• Масова частка вологи W, %, визначається за формулою: 

• де G1 – початкова маса продукту, г;
• G2 – кінцева маса продукту після висушування, г.

• Термогравіметричні методи досить часто використовуються на 
виробництві, так як вони прості і не потребують складного обладнання та 
хімічних реактивів.



ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ МАСОВОЇ ЧАСТКИ 
СУХИХ РЕЧОВИХ В ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ

• Визначення масової частки сухих речовин (СР) є обов’язковою
умовою об’єктивного оцінювання якості сировини та готових
виробів. 

• Поряд з вологістю, вміст СР значно впливає на якість, 
калорійність, технологію переробки, умови зберігання, вихід
продукції. 

• Визначення сухих речовин виконується швидко, тому є зручним
методом контролю для виробництва. 

• Для кожного виду і сорту продукту встановлені відповідні норми
масової частки СР. 

• Вміст їх визначається як різниця між загальною кількістю
продукту та масовою часткою вологи



• Під концентрацією сухих речовин розуміють
кількісний вміст даних речовин в дослідному
матеріалі. 

Виражається вона найчастіше в: 

• грамах на 100 г розчину, у відсотках (масова
концентрація); 

• грамах на 100 см3 розчину, у відсотках
(об’ємна концентрація).



Розрізняють істинний і видимий вміст сухих 
речовин.

Істинний вміст сухих речовин найточніше можна
визначити прямим способом – висушуванням до 
постійної маси (довготривалий, не знайшов
застосування в промисловості).

В промисловості використовують непрямі методи –
• визначення по відносній густині речовини
• визначення по показнику заломлення світла. 

Ці фізичні величини пропорційні концентрації сухих 
речовин. 



Густиною речовини (об’ємною масою) називають

відношення маси даної речовини до її об’єму, тобто – це

маса продукту в одиницях об‘єму. 

Густину речовини ρ, кг/м3 , визначають за формулою:



• Відносна густина показує відношення густини даної речовини до густини
стандартної речовини (для рідких продуктів – дистильована вода) при 
певних умовах і є безрозмірною величиною. 

• Відносну густину можна також виражати відношенням маси речовини до 
маси такого ж об’єму дистильованої води при постійних умовах. 

• Відносна густина залежить від температури: при зниженні температури
вона збільшується, при підвищенні – зменшується. 



Концентрацію сухих речовин визначають за 
допомогою спеціальних приладів:

Ареометрів (густина), 

Пікнометрів (відносна густина),

Рефрактометрів (коефіцієнт зломлення).



Визначення сухих речовин за допомогою пікнометра.

• Даний метод є найбільш точним. 

• Вимірювання проводять за допомогою пікнометра



• Ареометричний метод визначення сухих речовин.
• Ареометр представляє собою скляну циліндричну посудину, яка 

запаяна з обох кінців. 
• Нижня частина приладу заповнена дробиною, що залита 

смолою, для надання ареометру стійкого вертикального 
положення. 

• В верхній частині аерометра розміщена шкала з поділками. 
• Ареометричний метод базується на законі Архімеда: "Об’єм тіла, 

зануреного в рідину витісняє рівний собі об’єм рідини".
• Об’єм тіла визначається за формулою:



• Розрізняють: 

• - ареометри загального призначення – градуйовані по 
густині рідини при температурі 20 °С, в межах від 700 
до 2000 кг/м3;

• - градуйовані при 20 °С по розчину чистої сахарози (у 
відсотках) – сахариметр;

• - спиртометри - градуйовані при температурі 20°С і
показують вміст спирту в розчині в об'ємних
відсотках; 

• - лактоденсиметр - градуйований по густині молока, 
кг\м3 .



• Визначення вмісту сухих речовин за допомогою
рефрактометра. 

• Принцип вимірювання сухих речовин за допомогою рефрактометра полягає у 
визначенні показника заломлення певного розчину. 

• Суть методу полягає в тому, що коли промінь світла переходить з одного 
середовища в друге і густина цих середовищ різна, то він частково відбивається
від поверхні, а частково переходить в інше середовище, змінюючи при цьому своє
початкове направлення, тобто заломлюється

• Зі збільшенням концентрації розчину збільшується показник заломлення. 

• Знаючи величину заломлення, можна за спеціальними таблицями знайти кількість
сухих речовин в розчині, яка відповідає цьому показнику заломлення.



Видимі сухі речовини у розчинах можна визначати за 

показниками заломлення рефрактометрами різних типів: 

•РПЛ-3 або 2,  

•універсальним УРЛ,  

•ИРФ-22.

РПЛ-3УРЛ, ИРФ-22.



.
Харчові кислоти . 

Будова, наявність харчових кислот в 
харчові сировині. Методи визначення



Загальна характеристика харчових
кислот.

• Харчові кислоти це різноманітна за своїми властивостями група
речовин органічної і неорганічної природи.

• Основні джерела харчових кислот – рослинна сировина і
продукти її переробки. 

• Органічні харчові кислоти містяться в більшості рослин – ягодах, 
фруктах, овочах, в тому числі в коренеплодах, листяній зелені. 

• Разом з вуглеводами і ароматичними сполуками вони
формують смак і аромат плодів а, отже, продуктів їх переробки.



До харчові кислоти можна розділити:

• 1. неорганічні кислоти

• 2. карбонові кислоти

• 3.амінокислоти

• 4. жирні кислоти

• 5. оксикислоти







Хімічні властивості карбонових кислот



Назви і формули основних харчових
кислот

В більшості рослинних об’єктів знайдені нелеткі моно- і трикарбонові кислоти, 
насичені і ненасичені, в тому числі гідрокси- та оксокислоти.







До групи органічних харчових кислот відносяться також амінокислоти, які входять до 
складу білків, і вищі карбонові кислоти, які є структурними компонентами ліпідів. 
Властивості і значення цих груп кислот розглядаються в інших розділах посібника. 



Властивості деяких кислот



•Практично усі харчові кислоти є слабкими й у водних
розчинах дисоціюють мало

•В харчовій системі можуть знаходитися буферні
речовини, у присутності яких активність іонів водню
зберігатиметься приблизно постійною, так як вона
пов’язана з рівновагою дисоціації слабких електролітів.

•У зв’язку з цим, сумарна концентрація в харчовому
продукті речовин, що мають кислотний характер,
визначається показником загальної ,титруючої (лугом)
кислотності.



• Концентрації окремих органічних кислот в різних плодах і ягодах неоднакові. 

• Цитрусові плоди містять переважно лимонну кислоту і невеликі кількості яблучної. 
• Вміст яблучної кислоти в апельсинах становить 10-25%, 
• в мандаринах – до 20%,
• в грейпфрутах і лимонах – до 5% за відношенням до загальної кислотності.

• На відміну від плодів, в шкірці апельсинів міститься значна (приблизно 0,1%) 
кількість щавлевої кислоти.



• В продуктах переробки плодів можуть бути 
виділені леткі кислоти – мурашина і
оцтова. 



Мурашина кислота
• харчовій промисловості широке використання у якості харчового підкиснювача, консерванту фруктових
напівфабрикатів і соків, дезинфеканту діжко тари для вина та пива знайшла найпростіша метанова
(мурашина) кислота.

• Виробляють у великих кількостях (біля 0,5 млн. т на рік) двома методами.

•При синтезі оцтової кислоти рідкофазним окисненням бутану або низько октанового бензину
мурашина кислота утворюється як побічний продукт (одна частина на 5 – 6 частин оцтової кислоти).
Суміш кислот розділюють у ректифікаційних колонах.

•Іншим способом мурашину кислоту синтезують шляхом карбонілювання метанолу (лужний каталіз) до
метилформіату з наступним кислотним гідролізом:



Оцтова кислота

• Виробництво оцтової перевищує 4 млн. т на 
рік. Основні методи синтезу такі:



Пропанова кислота

• Пропанова кислота та її солі (пропаноати), які додають у 
харчові продукти в невеликих кількостях (хліб, зерно, плавлені
сири), запобігають утворенню плісняви.

• Ці добавки добувають шляхом перероблення етену прямим 
гідрокарбонілюванням до пропаналю з подальшим його
окисненням до кислоти :



Сорбінова кислота – бактерицид, 
емульгатор, антиокисник.

•Гекса-2,4-(цис-, транс-)-дієнова кислота (сорбінова) та її солі (сорбати) пригнічують розвиток
пліснявих грибів, дріжджів і бактерій.
•Сорбінову кислоту вперше виділили з соку плодів горобини
•Сорбінова кислота та її солі входять до популярної групи консервантів, які використовують у
виробництві йогуртів, соків, соусів, безалкогольних напоїв, а також сиру, згущеного молока,
маслин, хрусткої картоплі, сушених плодів, хлібобулочних виробів, м’ясних і рибних продуктів.
•У якості емульгатору сорбінову кислоту використовують у жиро-емульсійних виробах (маргарин,
плавлені сири).
•Виробництво собінової кислоти і сорбатів ґрунтується на реакції приєднання кетену по
карбонільній групі бутеналя, яка легко протікає під дією кислотних каталізаторів. Проміжний β-
лактон потім ізомерізується при нагріванні у лужному середовищі в сорбати, а в кислому
середовищі в сорбінову кислоту:
•



Вищі жирні кислоти
Ненасичені вищі кислоти в якості

стабілізаторів
• До класу вищих жирних кислот відносять карбонові кислоти з

кількістю атомів Карбону більше шести.
• У харчовій промисловості такі ненасичені кислоти як міристинова,

пальмітинова, стеаринова використовуються у вигляді солей Na+, K+,
NH4

+, Ca2+, Mg2+ як запобіжний засіб проти злежування та грудкування
твердих сипких харчових продуктів – сухого молока, розчинних
концентратів супів, концентратів розчинних напоїв та інших продуктів
швидкого приготування.

• Додають у якості емульгаторів і стабілізаторів.
• Вільні жирні кислоти використовують у якості стабілізаторів піни у

виробництві хліба, ігристих вин, пива, зефіру та суфле.
• Стеаринова кислота виступає піногасником у виробництві молочних

продуктів і цукру на стадіях згущення шляхом упарювання.



• Природні кислоти отримують гідролізом
тваринних і рослинних жирів – ліпідів.



Гідроксизаміщені монокарбонові
кислоти

• 2-Гідроксипропанова кислота (молочна) вперше була виявлена у прокислому
молоці.

• Її використовують у якості регулятора кислотності безалкогольних напоїв,
кисломолочних продуктів, сирів, карамелі та хлібобулочних виробів.

• У якості консерванту її використовують при квасінні овочів та виготовленні кормів
для тварин.

• Підкислення тіста молочною кислотою використовують для покращення його
хлібопекарських якостей, тому що альфа-амілаза, яка перетворює крохмаль на
декстрин, втрачає значну частину своєї активності і вміст водорозчинних
декстринів в хлібному м’якішу знижується, а об’єм хліба збільшується. Метод
підкислення використовують особливо для виправлення дефектів борошна, яке
отримали з пророслого або пошкодженого морозом зерна.

• Солі молочної кислоти (лактати) проявляють властивості регуляторів кислотності,
підсилювачів антиоксидантів (для зберігання жирів), вологоутримуючих агентів (в
тому числі у виробництві тютюнових виробів).



• Кислотність молока і молочних продуктів
формується як за рахунок молочної кислоти, 
яка утворюється в результаті біохімічних
перетворень лактози молока.



• За участю в цьому процесі гомоферментативних молочнокислих
бактерій молочна кислота є практично єдиним продуктом
реакції.

• У випадку гетероферментативних ароматоутворюючих
молочнокислих бактерій, поряд з молочною з’являється оцтова
і проніонова кислоти, а також інші продукти бродіння – етанол,
етилоцтовий ефір.



Дикарбонові кислоти – смакові
регулятори кислотності

• Бутандіова кислота (бурштинова) є смаковими
регуляторами рН.

• Використовують у складі харчових порошків тривалого
зберігання (сухі дріжджі), так і швидкого приготування
(супів, десертів і безалкогольних напоїв).

• Синтезують з бензену через малеїновий ангідрид
окисненням у паровій фазі при 400ºС над твердим
оксидом ванадію у якості каталізатору.



Щавелєва, фумарова та хінна 
кислоти

• До поширених також відносяться

фумарова

хінна



Двоосновна адипінова кислота

• адипінова (гександіова) та її солі натрію, калію ті амонію (адипінати) знайшли
використання як смакові регулятори кислотності в жувальній гумці, десертах
(сухих і желеподібних), порошках для приготування безалкогольних напоїв, а
також начинки в здобних хлібобулочних і борошняних кондитерських виробах

• Потреби адипінової кислоти дуже великі – її виробляють більше ніж 1 млн. т на
рік.

• Частіше використовують рідкофазний метод окиснення циклогексану повітрям до
спирту, який на другій стадії окиснюють нітратною кислотою за наявності
каталізатору при 55ºС або без нього при 150ºС.



Вища двоосновна кислота

• Вища двоосновна кислота, яка має довгий ланцюг спряжених
подвійних зв’язків, міститься у рильцях квітів шафрану та гарденії. 

• Під назвою кроцетин, а також її дисахарид використовують у якості
жовтих харчових барвників, які, в свою чергу, виділяють шляхом 
екстрагування водою або спиртом з рослин.

Кроцетин



• Найбільш типовими у складі різних плодів і ягід є
лимонна і яблучна кислоти.

Лимонна кислота є основною в кислотному спектрі
ананасів, де її вміст – 85%. Частка яблучної кислоти
в цих плодах становить близько 1%.

Домінуючою кислотою у складі кісточкових плодів є 
яблучна, вміст якої в їх кислотному спектрі складає
від 50 до 90%.

Гідроксизаміщені дикарбонові кислоти.



• В кислих сортах яблук яблучна кислота становить більше 90% 
від загальної кислотності, 

• в черешні та вишні її концентрація досягає 85-90%,
•
• в сливах (в залежності від сорту) – від 35 до 90%. 

• В числі інших кислот в цих плодах – лимонна і хінна.



Лимонна кислота

•Лимонну кислоту використовують у якості підкислювача,
синергисту антиоксидантів і стабілізатора забарвлення.
•Її додають до виноматеріалів, овочевих і фруктових консервів,
маргаринів, майонезів, морозива, плавлених сирів та ін.
•Одно-, дво- та тризаміщені солі калію, натрію, кальцію, амонію та
магнію лимонної кислоти (цитрати) використовують для
регулювання кислотності харчових систем у якості стабілізаторів,
комплексоутворювачів, замінників солі в кондитерському
виробництві, при виготовленні безалкогольних напоїв (наприклад
лимонадів), консервованих рибних продуктів, у виробництві
плавленого сиру та інших молочних продуктів.

•Цитрати добре запобігають псуванню жирів.



•Лимонну кислоту виділяють із сухого листя тютюну, махорки або бавовни шляхом екстрагування
слабким (2%-им) розчином сульфатної кислоти при 20ºС. 

•Екстракт потім упарюють і нейтралізують карбонатом кальцію при кип’ятінні.

•Суспензію цитрату кальцію відокремлюють і розкладають 50%-им розчином сульфатної кислоти.



Винна кислота
• 2,3-Дигідроксибутандіова кислота використовується у

виробництві виноматеріалів, безалкогольних напоїв, овочевих і
фруктових консервів, кондитерських виробів і морозива.

• Вона є регулятором кислотності, комплексоутворювачем для
зв’язування йонів заліза.

• Вона міститься у винограді (до 1%) у вигляді калієвої та
кальцієвої солей (тартратів).



• Хімічним способом добування суміші винних кислот є спосіб окиснення
малеїнової кислоти за різних умов.

• Так, мезовинна кислота утворюється при окисненні малеїнової кислоти калій
перманганатом (реакція Вагнера).

• Рацемічну D-, L-винну кислоту отримують окисненням пероксидом водню у 
сильних органічних кислотах через епоксид, який розкривається під дією води



Часто зустрічаютьс хінна, шикимова, гліколева кислоти



• Понад 90% кислотності припадає на яблучну, лимонну і хінну
кислоти

• Співвідношення яблучної і лимонної кислот може коливатись в 
широкому діапазоні в плодах в процесі дозрівання

• При дозріванні персиків кількість яблучної кислоти в них значно
збільшується, а лимонної – зменшується. 

• У винограді основною є винна кислота, яка становить 50-60% від
загальної кислотності. Залишок припадає на яблучну (25-30%) та
лимонну (до 10%) кислоти. В процесі дозрівання винограду вміст
яблучної кислоти зменшується інтенсивніше, ніж винної.



В більшості видів ягід, за винятком винограду, аґрусу, чорниці та ожини, 
переважає лимонна кислота:

• в полуниці її частка становить 70- 90%, 
• в смородині – 85-90%. 
• Вміст яблучної кислоти в цих ягодах – 10-15%. 

• В ожині 65-85% становить ізолимонна кислота
• У складі аґрусу – 45% яблучної і лимонної та 5-10% шикимової кислот

• Деяка кількість кислот в плодах і ягодах може знаходитись у вигляді солей. Їх
вміст, наприклад, в лимонах, становить до 3%, а в окремих видах груш – 20-
30%.



Харчові кислоти фруктів,
ягід та овочів



Фрукти, ягоди
Абрикоси Яблучна, лимонна
Ананаси Лимонна, яблучна
Апельсини Лимонна, яблучна, щавлева
Банани Яблучна, лимонна, винна, сліди оцтової та мурашиної
Виноград Яблучна і винна (3:2), лимонна, щавлева
Вишня Яблучна, лимонна, винна, янтарна, хінна, шикимова, 

гліцеринова, гліколева
Грейпфрут Лимонна, винна, яблучна, щавлева
Груші Яблучна, лимонна, винна, щавлева
Ожина Ізолимонна, яблучна, молочно-ізолимонна, шикимова, хінна, 

сліди лимонної і щавлевої
Полуниці Лимонна, яблучна, шикимова, янтарна, гліцеринова, гліколева, 

аспарагінова
Журавлина Лимонна, яблучна, бензойна
Аґрус Лимонна, яблучна, шикимова, хінна
Лимони Лимонна, яблучна, винна, щавлева (без ізолимонної)
Персики Яблучна, лимонна
Сливи Яблучна, винна, щавлева
Смородина Лимонна, винна, яблучна, янтарна
Фініки Лимонна, яблучна, оцтова
Чорниці Лимонна, яблучна, гліцеринова, лимоннояблучна, гліколева, 

янтарна, глюкуронова, галактуронова, хінна, глутамінова, 
аспарагінова

Яблука Яблучна, хінна, а-кетоглутарова, щавлевооцтова, лимонна, 
піровиноградна, фумарова, молочна, янтарна



Овочі
Боби Лимонна, яблучна, невеликі кількості янтарної і фумарової
Гриби Кетостеаринова, фумарова, алантоінова
Горох Яблучна
Картопля Яблучна, лимонна, щавлева, фосфорна, піроглутамінова
Морква Яблучна, лимонна, ізолимонна, янтарна, фумарова
Помідори Лимонна, яблучна, щавлева, янтарна, гліколева, винна, 

фосфорна, хлоридна, сульфатна, фумарова, галактуронова
Ревінь Яблучна, лимонна, щавлева

В овочах знайдені янтарна, фумарова, 
піроглутамінова і деякі інші кислоти різної будови.

Відмінною особливістю томатів є наявність в них 
неорганічних кислот ортофосфатної, сульфатної та
хлоридної.



Жирні кислоти



Окислення ненасичених кислот



Приєднання йоду  подвійному зв'язку



Амінокислоти

• Цілий ряд амінокислот, які не синтезуються в організмі людини, 
(аргінін, валін, лейцин, лізин, метіонін та ін.), повинен 
потрапляти у достатньої кількості з їжею або у вигляді харчових
добавок. 

• Про практичне значення деяких індивідуальних кислот говорять
обсяги їх хімічного і ферментативного синтезів:

• триптофан виробляють у кількості від 0,2 до 0,3 тис. т на рік,
• гліцин – 7 – 10 тис. т, 
• лізин – біля 150 тис. т,
• метіонін – 200 – 400 тис. т, 
• глютамінову кислоту і глутамати – більше 400 тис. т.

















Гліцин

•гліцин використовується як харчова добавка для посилення смаку і
аромату напоїв, в тому числі і горілки. 

•Її виробляють реакцією нуклеофільного заміщення атому Хлору в 
хлороцтовій кислоті на аміногрупу при дії амоніаку. 



ЕДТА
• Важливою похідною гліцину є етилендіамінотетраоцтова кислота (ЕДТА). 
• Вона є сильним хелатуючим агентом і використовується у вигляді динатрієвої

солі (трилон Б) для зменшення жорсткості води, як антикоагулянт крові, 
харчовий консервант і антиокисник. 

• Трилон Б і кальций-динатрієвий комплекс використовують у виробництві
маргаринів, фруктово-ягідних соків (у них краще зберігається вітамін С), при 
консервуванні риби, грибів, картоплі (від потемніння), крабів і креветок. 

• Як комплексоутворювачи, вони ефективні для освітлення вина (головним
чином трилон Б) та його стабілізації шляхом видалення катіонів важких
металів – феруму (ІІІ), цинку та ін. 

• Термін зберігання пива значно збільшується після оброблення комплексоном. 
• Комплексна сіль виступає антидотом при отруєнні йонами важких металів.



Аланін
• аланін входить до складу штучного корму для риби, тому що збуджує у них 

апетит. 
• Синтез альфа-аланіну здійснюють у дві стадії: бромуванням пропанової

кислоти до її 2-бромпохідного та нуклеофільним заміщенням атома Брому на 
аміногрупу. 

• Другу стадію проводять при охолодженні під тиском, з використанням
водного розчину амоніаку. 



Цистеїн та цистін

•2-Аміно-3-меркаптопропанова кислота (L-цистеїн), його димер L-
цистин і їх натрієві солі та калієві солі використовують у якості
технологічних добавок для покращення хлібопекарських
властивостей борошна та якості хліба.

Цистин добувають з природних білків кератинів, які містяться у вовні, рогах і пір’ї
сільськогосподарських тварин. Ретельно оброблену миючим засобом баранячу вовну
нагрівають у хлоридній кислоті (20%-ий розчин), відфільтровують і фільтрат (гідролізат) 
підлужують ацетатом натрію. При охолодженні цистин кристалізується.



Двоосновні амінокислоти. 
Глутамати.

•Глютамінова кислота та її солі стимулюють смакові рецептори, виділення шлункових
соків і активізує діяльність шлунково-кишкового тракту.

•Посилюють відчуття смаку, особливо його гірку та солону складові.

•Харчовий продукт, який має такі добавки, набуває свіжості тільки що приготовленої
їжі.

•Свіжі фрукти, овочі, м’ясо дійсно містять деяку кількість глютамінової кислоти,
завдяки якій підтримується відповідний рівень їх смаку і аромату. Зберігання і
перероблення знижують її вміст.

•Глутамати як підсилювачи смаку і аромату, а також як замінники солі додають в сухі
супи, бульйони, чіпси, соуси, кетчупи, крабові палички, м’ясні та інші продукти.

•Глутамати кальцію та магнію знайшли використання при лікуванні захворювань
центральної нервової системи (епілепсій, психозів; у дітей при поліомієліті та затримці
розумового розвитку).



•Глутамінову кислоту синтезують на основі акрилонітрилу, який гідро-
карбонілюють за наявності каталізаторів в нітрил альдегіду. Останній
перетворюють по методу Штрекера в амідодинітрил глутарової кислоти, який
потім омилюють за наявності лугу при 100ºС у D-, L-динатрійглутамат





Нінгідринна реакція





Природні оксикислоти



МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ 
КИСЛОТНОСТІ І ЛУЖНОСТІ 

ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ



ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КИСЛОТНОСТІ 
ТА ЛУЖНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

•Сировина, напівфабрикати і готові вироби харчової

промисловості зазвичай мають кислу реакцію. 

•В кожному середовищі розрізняють істинну

(активну) і загальну (титровану) кислотність. 

•Кислотність впливає на смак, запах продукту, тобто

на його якісні показники, на фізичні властивості, на

активність ферментів і тим самим визначає

технологічні властивості продуктів



Загальна кислотність характеризується сумарним вмістом
кислот і кислореагуючих речовин в продукті(дисоційованих
та недисоційованих)

Загальна кислотність характеризує вміст речовин, які
взаємодіють з сильними лугами (гідроксид натрію або калію) 
і визначається титруванням.

Вимірюється загальна кислотність в різних одиницях: 
•частіше всього в градусах; 
•для дріжджів – виражається у мг оцтової кислоти на 100 г 
дріжджів, 
•для молока – в градусах Тернера. 
•для жирів визначається кислотне число, яке вимірюється в 
мг лугу на 1 г продукту.



•Під градусом кислотності розуміють кількість 1 моль/дм3 розчину гідроксиду натрію
або калію, необхідну для нейтралізації кислореагуючих речовин, що містяться в 100 г
продукту.

•Для борошняних кондитерських виробів, зокрема для печива, регламентується
показник, обернений кислотності – лужність.

•Для розпушення тіста при виробництві печива застосовують хімічні розпушувачі
лужного характеру (вуглекислий амоній, двовуглекисла сода). Під час нагрівання
тістових заготовок у печі ці речовини розкладаються з утворенням СО2 і NH3, які й
розпушують тісто.

Вуглекисла сода, утворена в результаті реакції, надає печиву лужної реакції:

Під градусом лужності розуміють кількість 1 моль/дм3 розчину кислоти HCl , що пішла
на нейтралізацію лужнореагуючих речовин у 100 г досліджуваного продукту.



Активна кислотність характеризує вміст дисоційованих кислот в продукті

Активна кислотність вимірюється концентрацією іонів водню (водневий
показник)

Активну кислотність виражають не абсолютною величиною концентрації іонів
водню, а десятковим логарифмом цієї величини, який взятий з протилежним
знаком.



МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНОЇ 
КИСЛОТНОСТІ

•Метод паперових смужок – це універсальний індикатор у 
вигляді кольорової шкали, який має діапазон рН 0–14. 

•Смужки паперу, змочені в індикаторі, просушують, і потім
використовують для визначення рН. 

•Їх занурюють в досліджуваний розчин і по зміні
забарвлення смужки визначають величину рН, зрівнюючи
індикаторний папір з кольоровою шкалою.



• Електрометричний метод базується на визначенні
потенціалу електричного електрода зануреного в 
досліджуваний розчин, його величина знаходиться в 
певній залежності від концентрації іонів водню



Запитання для самоконтролю

• Дати загальну характеристику харчових кислот компонентів
харчових продуктів

• Навести приклади речовин, які
використовуються в харчовій промисловості для

регулювання рН харчових систем

• В яких технологічних функціях проявляється дія органічних кислот в
харчових системах?

• На які технологічні параметри впливає величина рН?

• Дати коротку характеристику методів,які використовуються
для визначення харчових кислот у складі продуктів.



Білки. Загальна 
характеристика. Функції білків, 
структура білків. Фізико-хімічні 

властивості білків. 
Функціональні властивості 

білків. 



Загальна характеристика

•
• Білки (або протеїни) – це високомолекулярні нітрогенвмісні

органічні сполуки, молекули яких побудовані з залишків
амінокислот.

• В природі існує приблизно 1010-1012 різних білків, що становлять
основу усіх видів живих організмів, починаючи від вірусів і
закінчуючи людиною.

• Велика різноманітність білків зумовлена здатністю 20
протеїногенних α-амінокислот взаємодіяти між собою з
утворенням полімерних молекул з молекулярною масою від 5
тис. до 1 млн.

• Кожний вид живих організмів характеризується індивідуальним
набором білків, який визначається спадковою інформацією.
закодованою в ДНК.



Функції білків
Основними біологічними функціями білків є

структурна (кератин волосся, нігтів, колаген сполучної тканини, еластин,
муцини слизових виділень),

каталітична (ферменти),

транспортна (гемоглобін, міоглобін, альбуміни сироватки),

захисна (антитіла, фіброген крові),

скорочувальна (актин, міозин м’язової тканини),

гормональна (інсулін підшлункової залози, гормон росту, гастрит шлунку)

резервна (овальбумін яйця, казеїн молока, феритин селезінки).



Структура білків

Встановлено, що до складу білків входять, в %: 

• С – 50-59;

• Н – 6,5-7,3; 

• N – 15-17; 

• О – 21-23; 

• S – 0,3-2,5. 

У складі білків було виявлено також Р, I, Fе та 
інші елементи.



•В другій половині XIX ст. було встановлено, що основними структурними
компонентами  білка є амінокислоти (О.Я.  Данилевський,  Е. Фішер). 

•Залишки α-амінокислот з’єднуються між собою пептидним зв’язком, який
утворюється при взаємодії карбоксильної групи однієї амінокислоти з
аміногрупою іншої, утворюючи поліпептидну молекулу



• Встановлено, що молекули білків можуть
складатися з одного або декількох
поліпептидних ланцюгів – 2-х, 4-х, 6-ти (парна
кількість).

Поліпептидні ланцюги, в свою чергу, побудовані з
великої кількості залишків амінокислот:

• інсулін – 51,

• рибонуклеаза – 124,

• гемоглобін – 574.



• Пептидний зв’язок є досить жорсткими і має
плоску трансконфігурацію.



Типи зв'язків у поліпептидному 
ланцюгу



Водневий зв’язок
•Крім пептидного зв’язку в білках зустрічаються інші типи внутрі- та
міжмолекулярної взаємодії.

•Водневий зв’язок найчастіше утворюється під час взаємодії атома гідрогену
імінної групи залишку однієї амінокислоти і атома оксигену карбонільної групи
залишку іншої амінокислоти.

•Водне́вий зв'язо́к — різновид хімічного зв'язку, що реалізується за донорно-
акцепторним механізмом між двома ковалентно зв'язаними атомами з великим
значенням електронегативності О, N, F, а також P з атомом Гідрогену

•Водневий зв’язок може бути внутрішньоланцюговим і міжланцюговим.

•Він відіграє важливу роль в утворенні різних структур білка.

У  білках цей тип зв'язку може утворюватися не лише між воднем і киснем пептидних

груп, а й між іншими функціональними групами поліпептидного ланцюга:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B2'%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80


Міжланцюговий водневий звязок з'єднує різні

поліпептидні ланцюги. 



Енергія дисоціації таких зв'язків змінюється в широких межах 
• CH…O чи OH…C=C (2—20 кДж моль−1), 
• OH…O (20—40 кДж моль−1), й

Типовими довжинами таких зв'язків є: 
• NH…O 1,80 до 2,00 A, 
• OH…O 1,60 до 1,80 A.

Водневий зв'язок легко утворюється і легко руйнується при звичайних
умовах.

Він відіграє важливу роль в утворенні вторинної, третинної і четвертинної
структур білка.



Дисульфідний зв’язок
•Дисульфідний зв’язок утворюється під час взаємодії сульфідних
груп залишків цистеїну:

•Велика кількість дисульфідних зв’язків є в інсуліні а також в білках
сполучної і покривної тканин.

• Дисульфідний зв’язок має велике значення у формуванні третинної
структури білків.



Йонний зв’язок

• Йонний зв’язок виникає за рахунок
електростатичної взаємодії йонізованих
груп –СОО– і – NН3

+.

• Він відіграє важливу роль під час утворення
третинної структури білка. 



Гідрофобний зв’язок

• Гідрофобний зв’язок утворюється внаслідок міжмолекулуярної
взаємодії (сил Ван-дер-Ваальса) між гідрофобними радикалами 
таких амінокислот як аланін, валін, лейцин, фенілаланін.

• Має важливе значення для стабілізації третинної і четвертинної
структури білків.



Згідно з сучасними уявленнями, в білках
розрізняють чотири рівні структури:

• первинну,

• вторинну,

• третинну

• четвертинну.



Первинна структура білків
•Первинна структура білків – важлива їх характеристика, яка визначає
властивості, функції, біологічну роль та просторову конфігурацію нативних білків.

•Під первинною структурою розуміють порядок розміщення або чергування
залишків амінокислот в одному або кількох поліпептидних ланцюгах.

• Вона характеризується такими ознаками:
•природою амінокислот, які входять до складу молекули;
•кількістю амінокислот;
• порядком розміщення залишків амінокислот у поліпептидному ланцюгу.

•Первинна структура білка стабілізується пептидними (ковалентними) зв'язками.



•Поліпептидний ланцюг з характерною для нього первинною структурою має N- і
С-кінцеві амінокислоти.

•N-кінцевою амінокислотою називається амінокислота поліпептидного ланцюга з
вільною аміногрупою,
• С-кінцевою амінокислотою – з вільною карбоксильною групою.

•Нумерацію залишків амінокислот починають з N-кінцевої амінокислоти і
закінчують С-кінцевою амінокислотою.
•Схематично поліпептидний ланцюг записують так:

N-кінцева амінокислота

С-кінцева амінокислота



Вторинна структура.

• Під вторинною структурою молекули
білка розуміють просторову
конфігурацію поліпептидного ланцюга.

• Стабілізується вторинна структура
водневими зв’язками.



Стабілізується вторинна структура водневими зв’язками.



Третинна структура білків
• Для кожного білка характерна

своя третинна структура, від якої
залежать біологічні властивості.

• Третинна структура значною
мірою визначається первинною
структурою білків.

• Під час формування третинної
структури поліпептидні ланцюги
укладаються так, щоб
максимальна кількість
гідрофільних груп залишків
амінокислот була розміщена
назовні, тобто повернута до
водного середовища, а
гідрофобні групи розміщуються
всередині структури



Четвертинна структура білка. 

• Четвертинна структура характерна тільки
для тих білків, які складаються з двох, 
чотирьох і більшої, кількості індивідуальних
поліпептидних ланцюгів з власною
третинною структурою. 

• Такі поліпептидні ланцюги називаються
протомерами, або субодиницями, а білки, 
побудовані з них, – олігомерами.



Гемоглобін
•Гемоглобін є білком з четвертинною
структурою, побудованою із чотирьох
протомерів (двох α- і двох β-
поліпептидних ланцюгів).

•Протомери, які мають α -ланцюги, містять
по 141 залишку амінокислот, а β-ланцюги –
146.

•Ці протомери після взаємодії з гемом –
пігментом, який зумовлює характерне
забарвлення крові і перенесення О2 і СО2,
сполучаються між собою і утворюють
молекулу гемоглобіну.

•Молекулярна маса гемоглобіну дорівнює
68000, а кожного протомеру – 17000



• Четвертинна структура білків стабілізується і за
участю нековалентних зв’язків (водневих, йонних
або гідрофобних), які утворюються між різними
функціональними групами.

• Білки з четвертинною структурою під дією зміни
рН, органічних розчинників, розчинів солей
можуть дисоціювати на окремі протомери.

• Для переважної більшості білків даний процес
оборотний і важливим є те, що при відновленні
четвертинної структури білка відновлюється і
його біологічна активність.



Фізико-хімічні властивості білків

•Амфотерність білків визначається
наявністю в їх складі макромолекул
різних функціональних груп.

• До йонізованих груп належать
карбоксильні групи бічних радикалів
аспарагінової та глутамінової кислот,
аміногрупи залишків лізину та аргініну.



• Ступінь йонізації функціональних груп залежить від рН. 

• У кислому середовищі йонізуються групи –NH2, а в 
лужному –СООН:



•В залежності від знаку заряду, молекула білка в електричному полі буде 
переміщатися відповідно до катода або анода. 

•При певному значенні рН середовища молекула білка стає
електронейтральною – ізоелектрична точка (і.т.). 

Вона характеризується низкою особливостей: 
•1. В і.т. білок має найменшу розчинність і легко випадає в осад, молекули
білка «злипаються».
• 2. В і.т. втрачається здатність макромолекули рухатись в електричному полі.



•Здатність білків утворювати з йонами металів комплекси
використовується для запобігання отруєння солями важких металів.

•При отруєнні потерпілому дають випити розчин білка, який зв’язує
йони металу і запобігає всмоктуванню їх організмом.



Завдяки наявності в складі молекул білків
великої кількості реакційно здатних груп,
білки можуть вступати в реакції

• окиснення, 

• відновлення, 

• солеутворення, 

• ацилювання, 

• естерифікації,

• фосфорилювання.

Усі ці реакції відбуваються у живих організмах
і забезпечують процеси їх життєдіяльності



Розчини білків та їх властивості

Розчинність різних білків у воді та в різних
розчинниках неоднакова і залежить від

• природи білка та розчинника,

• значення рН,

• температури,

• йонної сили.



Засолювання і висолювання
•Розчинність білків можна зменшувати або збільшувати
• Розчинність білків в залежності від йонної сили.
•Процес підвищення розчинності білків при доливанні невеликої кількості
розчинів нейтральних солей має назву сольового розчинення або засолювання.
•При значному збільшенні йонної сили розчину розчинність білків різко
знижується і вони випадають в осад – висолювання.
•Висолювання має зворотний характер – при видаленні з розчину йонів солі
білок знову переходить у розчин.
•Здатність різних солей до осадження білків залежить як від катіону, так і від
аніону.
•Висолююча здатність різних йонів зменшується в послідовності Гофмейстера:
• Сs + , Rb+ , K+ , Na+ , Li+ , Ва2+, Sr2+ , Ca2+, Mg2+, SO4 2–, Cl– , Br– , NO3 – , I– .
•Так, найбільша висолююча здатність у Сs2SO4, найменша – у MgI2.



• Наявність гідратної оболонки – важливий фактор стабілізації
молекули білка.

• Зменшується гідратна оболонка, а відповідно – зменшується
розчинність білка.

• Зменшення гідратації білків легко досягти, доливши спирту,
ацетону або інших органічних розчинників.

• Осадження білків органічними розчинниками при низьких
температурах називається зворотнім осадженням.

• При доливанні води і відновленні гідратних оболонок білок
розчиняється і знову повертається в нативний стан, зберігаючи
електрофоретичну рухливість, біологічну активність, розчинність
та інші властивості.



Денатурація білка

Денатурація білків – процес, при якому відбувається
порушення структурної організації білкової молекули.

Фактори денатурації
• – t > 60°С, 
• високий тиск, 
• зміна рН, 
• ультразвук, 
• органічні та неорганічні кислоти,
• луги, 
• солі важких металів



• Під час денатурації білка змінюються вторинна і третинна
структури білка, втрачається конформація білка, що і
призводить до втрати ним нативних властивостей.

• Первинна структура не порушується.



• При недовготривалій дії денатуруючого агента білок можна повернути
в попередній нативний стан – ренатурація, при цьому відновлюються
ті властивості, які були характерні для даного білка. 



Колоїдні властивості білків. 

• Білки належать до гідрофільних колоїдів, які мають значну спорідненість з
водою.

• У воді білки набрякають, утворюючи еластичні гелі різної густини, або
розчиняються, утворюючи колоїдні розчини.



• Для розчинів білків характерні всі властивості
колоїдних систем.

• Білки не проходять через напівпроникні оболонки або
мембрани. Це явище використовують для очищення
білків від низькомолекулярних домішок – діаліз.



Функціональні властивості білків

До найбільш важливих функціональних властивостей
білків відносяться:

• розчинність, 
• водозв’язуюча і жирозв’язуюча здатність, 
• здатність стабілізувати дисперсні системи (емульсії, 

піни, суспензії), 
• утворювати гелі, 
• плівкоутворююча здатність,
• адгезійні і реологічні властивості (в’язкість, 

еластичність), 
• здатність до прядіння і текстурування.



• Розчинність є первинним показником оцінки
функціональних властивостей білків,
характеризується кількістю білка, що
переходить в розчин і визначається
коефіцієнтом розчинного азоту (КРА) і
коефіцієнтом диспергованості білка (КДБ).

• У першому випадку визначають кількість азоту
(у відсотках від загального), що перейшов у
розчин; в другому – кількість білка (у відсотках
від загального змісту його в продукті), що
перейшов в розчин.



•Водозв'язувальна здатність білків характеризується адсорбцією
води за участю гідрофільних залишків амінокислот.
•Білки здатні зв’язувати воду, тобто проявляють гідрофільні
властивості. При цьому білки набухають, збільшуються їх маса і
об’єм.

•Гідрофільність клейковинних білків – одна із ознак, що
характеризує якість зерна і борошна. Цитоплазма клітини
представлє собою стабілізовану суспензію із молекул білка. В
процесі технологічної переробки сировини відбувається
зв’язування води, продукти збільшуються в об’ємі – набухають.



•Жирозв’язувальна – здатність білків характеризується адсорбцією жиру
за рахунок гідрофобних залишків. За невисокої вологості гідрофільні
групи, взаємодіючи з молекулами води, утворюють мономолекулярний
шар, за високої – навколо глобул білка формується багатошарова
структура з одночасним проникненням води в западини і виступи.
Загальна кількість води і жиру на поверхні досягає 0,2...0,4 г на 1 г білків.

•Здатність білків утримувати жир і воду залежить не лише від
особливостей амінокислотного складу і структури, але і від фракційного
складу, способу обробки, рН середовища, температури і присутності
вуглеводів, ліпідів і інших білків. Висока здатність білків утримувати воду
в харчових продуктах (м'ясних, хлібобулочних і так далі) підвищує вихід
останніх, подовжує терміни зберігання і покращує текстуру. Денатуровані
білки мають знижену водозв'язувальну здатність, і їх застосування
негативно позначається на якості хліба. Висока жироутримувальна
здатність білків забезпечує ніжну і однорідну текстуру виробів, виключає
відділення жиру, зморщування виробів, зменшує втрати під час варіння і
смаження.



•Жироемульгувальна властивості білка – утворення білком на
поверхні крапель жиру (за рахунок гідрофобної взаємодії) тонкої
плівки, яка притягує воду (за рахунок полярних груп) і протидіє
злипанню жирових частинок. Присутність в одному білковому
ланцюзі гідрофобних і гідрофільних угрупувань забезпечує розподіл
молекул певним чином на межі поділу фаз вода-олія і вода-газ.
Орієнтація гідрофільних груп білка до води, а гідрофобних – до олії
на межі поділу фаз у вигляді міцного адсорбційного шару знижує
поверхневий натяг в дисперсних системах і робить їх агрегативно
стійкими і одночасно в'язкими.
•На основі жироемульгувальних властивостей рослинні і тваринні
білки застосовуються у виробництві хлібобулочних, борошняних
кондитерських виробів, низькокалорійного маргарину, майонезу,
паст, м'ясних продуктів, а піноутворювальні властивості є основою
виробництва збитих кондитерських виробів (бісквітів, десертів,
кремів і т. д.).



•Піноутворення пов’язане зі здатністю білків утворювати висококонцентровані
системи рідина – газ, тверде тіло – газ у вигляді піни.
•Білки виконують функцію піноутворення в кондитерській промисловості (суфле,
пастила), у випіканні хліба, у виробництві пива

•Піни (дисперсні системи з газоподібною фазою і рідким або твердим середовищем)
отримують механічним розподілом повітря в розчині білка шляхом збивання або за
рахунок закипання води, зниження тиску, забезпечення хімічних і мікробіологічних
процесів у білкововмісних харчових системах.

•Так, білки клейковини утворюють піну в хлібному тісті під дією діоксиду вуглецю в
ході бродіння, а в кондитерському – за рахунок хімічних розпушувачів під час
виділення аміаку і діоксиду вуглецю. Піноутворювальні властивості білків
характеризуються пінотворною здатністю і стабільністю піни. Перший показник
вимірюється об'ємом піни, віднесеним до маси білку, другий – періодом її
напіврозпаду, тобто часом, необхідним для руйнування половини об'єму піни. Обидва
показники залежать від рН середовища, концентрації білку, солей, температури,
присутності ліпідів, сахарози, харчових волокон, фракційного складу і будови білків.
Стійкість структури піни є важливим фактором підвищення якості харчових продуктів, в
том числі і пива.



•Желеутворювальні властивості білків характеризуються здатністю їх
колоїдного розчину із вільнодиспергованого стану переходити у
зв’язанодисперсний (з утворенням систем, що мають властивості твердих
тіл).
• Пружні властивості желе, що зумовлені утворенням просторової сітки
взаємодіючих молекул білка, залежать від мінімальної його концентрації, за
якої настає желеутворення (желе-точки), від рН, від присутності інших білків,
солей, полісахаридів.
•Білок як желеутворювач повинен утворювати желе в широкому діапазоні
рН, іонної сили, за мінімальної концентрації і з необхідними фізико-
хімічними властивостями.
•До останніх відносяться міцність, твердість, еластичність, тиксотропія
(здатність зворотно переходити в текучий стан за механічної обробки і знову
утворювати нетекуче желе після зняття навантаження), температура
розм'якшення і плавлення, ступінь набрякання, здатність до синерезису
(відділення дисперсійного середовища із скороченням об'єму желе),
сорбція барвників і ароматичних речовин і так далі.
•До подібного роду "універсальних" желеутворювачів відноситься желатин,
що дозволяє в широких межах забезпечити регулювання хімічного складу і
біологічну цінність харчових продуктів.



•В'язко-еластично-пружні властивості. Характерною

властивістю деяких харчових білків є низький рівень

полярності функціональних груп. Молекули води,

оточуючи частинки білків, відштовхуються, а молекули

білків, навпаки, агрегуються з утворенням комплексів з

притаманними їм властивостями (в'язкість,

еластичність, пружність) реологій. Найбільш виражений

комплекс таких властивостей мають білки пшеничної

клейковини, хліби, що зумовлюють текстуру, і що

створюють суцільну фазу у виробах з наповнювачами

(зерно, висівки, родзинки). Пружність і еластичність

білків зумовлена глютеніновою фракцією білків.



• Доклади

• Нові форми білкової їжі. Проблема 
збагачення білків лімітуючими
амінокислотами

• Білки харчової сировини

• Харчова цінність білків. Біологічна цінність 
білків



Запитання для самоконтролю

•Яке значення білків в організмі людини?
•Які рекомендовані норми білків в харчуванні і від яких факторів вони залежать?
•В чому полягає харчова та біологічна цінність білків? Як визначається біологічна
цінність білків?
•Які амінокислоти називаються незамінними?
•Якими структурами характеризується будова молекул білків?
•Основні джерела білків в організмі людини.
•Які особливості амінокислотного складу білків рослинної та тваринної сировини?
•Що означає поняття «нові форми білкової їжі»?
•Які основні функціональні властивості білків? Яке значення білків в технологічних
процесах виробництва харчових продуктів?
•Які основні методи якісного та кількісного визначення білків в продуктах 
харчування та сировині?



Класифікація білків. 
Модифікація білків. Харчова 

цінність білків. Біологічна 
цінність білків.Методи

визначення. 



КЛАСИФІКАЦІЯ БІЛКІВ

1. За походженням:

• рослинні,

• тваринні,

• вірусні, 

• бактеріальні; 

• з позицій органів та клітинних органел: білки плазми, м’язові
білки, білки молока, яєць, рибосомні білки, білки клітинного ядра 
і т.д.



•2. За функціями: ферментативні, структурні, скорочувальні, транспортні, резервні та
рецепторні.
•До структурних білків належить колаген – основна складовою частина з’єднувальної
тканини. Більшість його знаходиться в сухожиллях, зв’язках, шкірі, кістках, хрящах. Його
молекула витримує навантаження, вага якого в десятки тисяч разів більша від ваги
білкової молекули. Під час кип’ятіння м’язової тканини (м’яса) частина пептидних
зв’язків у колагені піддається гідролізу, утворюється суміш пептидів, що називається
желатином. Тривалість приготування м’ясних страв визначається умовами руйнування
волокон колагену. Кератин – входить до складу сполучної і покривної тканин, волосся,
пір’я, рогів. Еластин – входить до складу еластичних тканин і виконує структурні функції.
З нього побудовані внутрішні оболонки судин.
•Скорочувальні білки складаються з білків двох типів – актину і міозину.
•Транспортні білки утворюють комплекси з речовинами, які вони транспортують між
тканинами або через мембрану. До таких білків належать дихальні білки, що переносять
кисень. Дихальні білки містять йон Феруму, рідше Купруму (молюски і більшість
членистоногих), який бере участь у зв’язуванні кисню. Гемоглобіни і міоглобіни містять
йониFe2+ у складі небілкової частини – гему.
•Захисні білки – антитіла - відіграють важливу роль в захисті організму від чужорідних
речовин і клітин. Антитіла – це імуноглобуліни, які виробляються клітинами імунної
системи лімфоцитами і входять до складу сироватки крові та інших позаклітинних рідин,
а також поверхні деяких клітин, наприклад, лімфоцитів.



•3. За будовою молекул: глобулярні,
(сферопротеїни), фібрилярні (склеропротеїни)
та мембранні.
•Фібрилярні білки – це білки, які утворені
поліпептидними ланцюгами, що розташовані
паралельно один одному уздовж однієї осі і
утворюють довгі волокна (фібрили) або шар.
•Довжина молекул таких білків в декілька
разів перевищує їх діаметр.
•Вони є нерозчинними у воді і розчинах
солей.
•Фібрилярні білки – це велика група білків, що
є основними структурними елементами
сполучної тканини (колаген, кератин, еластин
та ін.):
•білок волосся – кератин,
•білок шовку – фіброїн,
•білок м’язів – міозин,
•білок крові – фібрин.



Глобулярні білки – це білки, в молекулах яких
поліпептидні ланцюги щільно згорнуті в компактні
кулясті структури (глобули).

• До глобулярних білків відносяться ферменти,
антитіла, деякі гормони і інші білки, що виконують в
клітках динамічні функції.

• Це альбуміни та глобуліни сироватки крові, білки
молока, яєць, які мають форму кулі.

• Правильної форми глобули не бувають, найчастіше
вони мають еліпсоїдну або овальну форму.



•За розчинністю прості білки поділяють:

•– альбуміни – розчинні у воді і сольових розчинах, нерозчинні в концентрованих
розчинах солей, характеризуються високою гідрофільністю , мають кислі властивості
(ізоелектрична точка ≈ 4,7); входять до складу молока, яєць, зерна злакових та бобових
культур;

•– глобуліни – слаборозчинні у воді, добре розчинні в розчинах солей; під час їх
вилучення використовують 2...10%-ний розчин хлориду натрію; слабокислі або
нейтральні білки (ІТ 6,0...7,0); до них належать лактоглобулін молока, фібриноген крові,
більша частина білків насіння бобових – легумін гороху, фазеолін квасолі, гліцидин сої;

•– проламіни – розчинні в 70...80%-ному етанолі, нерозчинні у воді, багаті аргініном
(гліадин пшениці, гордеїн ячменю, зеїн кукурудзи, орозеїн рису);

•– глютеліни – не розчиняються ні в сольових розчинах, ні в спирті, але екстрагуються
гідроксидами лужних металів (0,2%-ним розчином) (ІЕТ 5...7) (глютенін пшениці);

•– гістони і протаміни розчинні в сольових розчинах; мають виражені основні
властивості через великий вміст аргініну (ІЕТ 10,5...13,5);

•– склеропротеїни – нерозчинні у воді і сольових розчинах, багаті гліцином, аланіном і
проліном.







Методи якісного та кількісного визначення
білків
• Наявність білків в харчових об’єктах встановлюється за допомогою

якісних реакцій, які умовно поділяють на дві групи:

• а) кольорові реакції;

• б) реакції осадження. 

Серед першої групи виділяють універсальні реакції (біуретова на 
пептидні зв’язки та нінгідринова на α-амінокислоти) та специфічні, які
зумовлені наявністю в білках залишків окремих амінокислот. Так, 
ксантопротеїнова реакція свідчить про наявність в білках залишків
ароматичних амінокислот, реакція Паулі – гістидину та тирозину, 
Адамкевича та Вуазене – триптофану, нітропрусидна – цистеїну, а 
реакція Сакагучі – аргініну. За результатами специфічних реакцій
орієнтовно можна говорити про харчову цінність білків. 



Біуретова реакція









Визначення загального Нітрогену за 
К’єльдалем

• Кількісний вміст білка в харчових об’єктах зазвичай визначають
за кількістю азоту з використанням методу К’єльдаля.

• За кількістю визначеного Нітрогену, розраховується кількість
білка, яка присутня в досліджуваному об’єкті.

• Перший етап

• Другий етап аналізу полягає у кількісному визначенні зв’язаного
кислотою аміаку



Нефелометричний метод визначення білків

• Метод базується на вимірюванні інтенсивності світлового потоку, 
розсіяного твердими або колоїдними частинками, які знаходяться
в розчині

• За інтенсивністю розсіювання світлового потоку визначають
концентрацію зразка.

• Визначення оптичної густини досліджуваного розчину проводять
за допомогою приладу фотоелектроколориметра (ФЕК).



Визначення вмісту білка в молоці
на рефрактометрі ИРФ-22 

Рефрактометричний метод визначення білка в молоці базується на 
встановленні різниці показників заломлення досліджуваного
молока і розчину, який одержаний після осадження білків
розчином хлористого кальцію при кип’ятінні.



Визначення масової частки білка методом Лоурі

Метод базується на реакції реактиву Фоліна з фенольними радикалами 
деяких амінокислот, що входять до складу білків, в результаті чого
утворюється з’єднання, що надає розчину білка синє забарвлення.

Інтенсивність забарвлення залежить від вмісту білка в досліджуваному
продукті. 

Метод має високу чутливість, що дозволяє визначати білок при концентрації
його в розчині від 10 до 100мкг. 

Оптичну густину визначають: 
- на приладах ФЕК при довжині хвилі 580 нм; 
- на спектрофотометрі при довжині хвилі 750 нм

•Для визначення вмісту білка використовують калібрувальний графік.



Білки харчової сировин

Білки тваринного походження. Білки рослинного походження



• М’ясні продукти є одним з основних джерел повноцінного білку. 

• Вміст білку в них коливається в межах 11...22%. 

• Білки м'язової тканини добре збалансовані за амінокислотним складом, в них 
немає нестачі незамінних амінокислот. 

• Білки сполучної тканини і хрящів є неповноцінними. 

• За своїми біологічними властивостями білки м’яса є неоднаковими. 

• Найбільшу цінність мають білки м’язової тканини. 

• Вона є сукупністю м’язових волокон і сполучних оболонок, що кількісно
переважають



Будова м’язової тканини м’яса

• М’язова тканина м’яса складається з м’язових волокон. 

• Довжина їх сягає 10 – 2 см, а товщина – 0,1...0,15 мм. 

• Поверхня м’язового волокна вкрита оболонкою – сарколемою, яка 
складається з фібрилярного білка колагену і ліпідів. 

• В середині волокна знаходиться саркоплазма. 

• Це розчин мінеральних речовин, водорозчинних білків, вітамінів і інших
речовин.

• Водорозчинні білки саркоплазми – міоген, міоглобін, міоальбумін, 
глобулін та ін. 

• У рідкій саркоплазмі знаходиться драглеподібні нитки – міофібрили, які
складаються з солерозчинних білків міозину, актину, актоміозину





• Окремі м’язові волокна з’єднуються в первинні пучки, а декілька
первинних пучків з допомогою ніжної сполучної тканини – ендомізію
з’єднуються у вторинні пучки. 

• Вторинні пучки з допомогою товстішої сполучної тканини – перемізію
утворюють м’яз, який зверху покритий ще грубішою сполучною тканиною 
– епімізієм.

• Внутрішня сполучна тканина (ендомізій) складається із тонких колагенових
волокон.



Проміжна сполучна
тканина (перемізій) 
складається із колагенових
і еластинових волокон 

Загальна макроскопічна будова
м'язу.
1. Кістка
2. Перимізій
3. Кровоносна судина
4. М'язове волокно
5. Фасціальний футляр
6. Ендомізій
7. Епімізій
8. Сухожилок

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C'%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BA


Характеристика білків м’яса

• На частку білків в м’язовій тканині припадає приблизно 80% 
сухого залишку або 16,5...20,9% маси тканини.

• Головними м’язовими білками є міозин і актин, функція яких
полягає у забезпеченні механізму м’язового скорочення і 
розслаблення за у часті АТФ



• Міозин за масою складає 55% м’язового білка і представляє собою 
гексамір, який включає фібрилярну частину, важкі ланцюги і дві пари 
легких ланцюгів (молекулярна маса 15...27 кД).

• Міозин має АТФ-гідролізуюючу активність і здатність зв’язуватись з 
нерозчинним F-актином. 



• Актин – на частку цього білка припадає 15% від усіх білків м’язової
тканини; існує в 2-х формах – у вигляді глобулярного актину і 
фібрилярного актину . 



• В м’язових клітинах міститься глобулярний водорозчинний
пігментохромопротеїд міоглобін, в якому простетичною групою є 
гемциклічний тетрапірол, присутністю якого пояснюється червоний колір
цього білку. 

• Вміст міоглобіну в м’язовій тканині становить приблизно 1%. 

• Біологічна функція міоглобіну полягає не в транспортуванні кисню, як у 
випадку гемоглобіну, а в його запасі. 

• В умовах кисневого голодування (наприклад, за фізичного навантаження) 
кисень вивільняється із комплексу з міоглобіном і надходить в мітохондрії
м’язових клітин, де здійснюється синтез АТФ. 



• Міоглобін – водорозчинний білок, простетичною групою в якому є гем, його структура 
представлена одним поліпептидним ланцюгом, що складається з 153 амінокислотних
залишків; вміст міоглобіну в м'язовій тканині приблизно 1% від суми усіх білків тканини. 

• Міозин і актин відіграють основну роль у фізіологічному акті м’язового скорочення. 

• Функція міоглобіну полягає в передачі кисню, що доставляється гемоглобіном, 
ферментативним системам клітин



• Міоглобін, що не є зв’язаним з киснем, називають дезоксиміоглобіном
(Mb), оксигемований Mb називають оксиміоглобіном (МbО2). 

• Колір м’ясопродуктів залежить від вмісту міоглобіну, стану гему і 
белкової частини макроглобули. 

• Окиснення Fe2+в міоглобіні до Fe3+призводить до зміни кольору
пігменту від яскраво-червоного до темно-коричневого, так як 
метміоглобін (MetMb), що утворюється втрачає здатність зв’язувати
молекулярний кисень. 

• Теплова денатурація глобіну також призводить до втрати здатності
гемового пігменту зв’язувати кисень і погіршує колір виробів. 



• Кисень міоглобіну може заміщуватись такими лігандами, як оксид азоту, 
оксид вуглецю та ін., тому дану властивість білка м’язової тканини м’яса
використовують для отримання інтенсивного кольору м’ясопродуктів. 

• Нітрит (NO), що застосовується з цією метою, вступаючи і реакцію з 
міоглобіном, утворює нітрозоміоглобін, що переходить за нагрівання в 
стійкий пігмент червоного кольору нітрозоміохромоген



• Міоген складається із комплексу міогенів А, В, С і становить приблизно 20% від
усі білкових волокон.

• Він розчиняється у воді, утворюючи гомогенні розчини з невеликою в’язкістю. 

• Температура денатурації вільного від солей міогену – 55...60ºС. 

• З часом міоген переходить у нерозчинний стан. 



• До білків сполучної тканини відносяться колаген і еластин – головні фібрілярні
білки сполучної тканини. 

• Колаген є найбільш поширеним з усіх білків, що виявлені у хребетних. 

• У людини 1/3 усіх білків складає колаген. Фібрили колагену складається з трьох
навитих один на одного поліпептидних ланцюгів, кожен з яких утворює ламану
спіраль особливого типу



• З колагену формуються волокна, що складають основу сполучної тканини. 

• Міцність таких волокон можна порівняти з міцністю сталевого дроту. 

• Колаген містить близько 35% залишків гліцину і приблизно 11% залишків аланіну
– незвично великі кількості цих амінокислот. 

• Ще характернішою відмітною ознакою колагену є високий вміст проліну і 
оксипроліну, на частку яких в сумі доводиться 21%. 

• За часткового гідролізу колаген перетворюється на желатин – розчинну і 
перетравлювану суміш поліпептидів, що використовується для приготування
желе.

• В ході цього перетворення відбувається гідроліз деяких ковалентних зв’язків
колагену. 



• Еластин – специфічний білок еластичної сполучної тканини. 

• Подібно до колагену, еластин багатий гліцином і аланіном, в той же час 
він містить велику кількість залишків лізину і мало проліну. 

• Він існує у вигляді мережі поперечнозв’язаних поліпептидних ланцюгів, 
завдяки чому має велику пружність. 



• Якість м’яса значною мірою залежить від вмісту в ньому сполучної тканини – чим більше
сполучної тканини, тим нижчою є біологічна і харчова цінність.

• Вміст оксипроліну часто використовують як показник вмісту сполучної тканини, а 
відношення триптофан : оксипролін – як показник якості м’яса, чим він вищий, тим якість
краща. 

• Нині існують і інші показники якості тваринного білку, засновані на їх біологічних
властивостях. 

• Наприклад, коефіцієнт використання білку – процентне відношення засвоєного білку до 
білку, прийнятого як еталон. 

• Для підвищення виходу придатного для виробництва напівфабрикатів м’яса, частини
яловичої туші з високим вмістом сполучної тканини піддають ферментативному гідролізу. 

• З цією метою найчастіше використовують препарати протеолітичних ферментів, папаїн, що
містять, або суміш папаїну з мікробними протеїназами, що дозволяє підвищити вихід
придатного для виробництва напівфабрикатів м’яса з 15...17% до 40...43%. 



Зміна білків м’яса в ході технологічних процесів

• Білки сарколеми є дуже стійкими, і навіть під час довгого нагрівання за 
температури 120°С структура їх не змінюється. Тому після теплової обробки
м’язові волокна зберігаються, і розварене м’ясо можна подрібнити на 
пучки або окремі м’язові волокна. 

• Білки саркоплазми, які знаходяться в розчиненому стані, денатурують і 
утворюють щільний гель (студень), оскільки концентрація їх велика. 

• Цей процес починається вже за температури 30...35°С, а за температури
65°С денатурує близько 90% всіх розчинних білків саркоплазми. Однак
навіть за нагрівання м’яса до 95...100°С не відбувається повної денатурації
білків і деяка частина їх зберігає властивість розчинятися



• Білки міофібрил, які мають вигляд гелю, під час нагрівання ущільнюються і 
від утвореного студня відокремлюється значна частина води разом з 
розчиненими в ній поживними речовинами. 

• Частина цієї води переходить в простір між волокна, тому діаметр
м’язових волокон зменшується, вони стають щільнішими і міцнішими. 

• Під час варіння м’яса і птиці, поки ще продукти не прогрілись, частина
водорозчинних білків (міоген) переходить у воду. 

• За подальшого нагрівання вони згортаються і спливають на поверхню
бульйону у вигляді піни



• Якщо воду, в якій вариться м’ясо або птиця, посолити перш ніж продукти
прогріються, то в розчин перейде більше білків за рахунок глобулінів
(солерозчинних) і кількість піни збільшиться. 

• Тому під час варіння м’яса воду солять після того, як м’ясо прогріється. 

• Одночасно із змінами білків м’язової тканини змінюються також білки
сполучної тканини. 

• Ендомізій складається з волокон фібрилярного білка – колагену. 

• У всіх частинах туші ендомізій має однакові властивості.



• Перемізій складається не тільки з волокон колагену, а й з волокон іншого
фібрилярного білка – еластину. 

• Перемізій в окремих частинах туші не однаковий і його властивості
визначають кулінарне використання частин м’яса. 

• За нагрівання м’яса в процесі кулінарної обробки еластинові волокна 
змінюються мало. 

• Колагенові волокна за температури близько 60°С зварюються, 
скорочуються майже на половину своєї початкової довжини.

• В результаті зварювання колагену шматки м’яса під час смаження або
варіння деформуються, м’ясний сік разом з розчиненими білками, 
екстрактивними речовинами і мінеральними солями виходить в 
навколишнє середовище. 

• Це призводить до зменшення маси напівфабрикатів.

• Щоб шматки м’яса, особливо під час смаження, не деформувалися, їх
відбивають, роблять надрізи, перетинаючи сполучну тканину. 

• Одночасно проходить набухання колагенових волокон. 



• За подальшого нагрівання розриваються водневі зв’язки між окремими
амінокислотними ланцюжками. 

• Нерозчинений колаген перетворюється в більш просту розчинну речовину – глютин. 
• Кулінарна готовність м’ясних виробів зумовлена ступенем розкладу колагену і 

розм’якшенням тканин. 

• Швидкість розкладу колагену залежить від кількох причин. Чим грубіша сполучна
тканина, тим повільніше розкладається колаген. 

• Розклад колагенових волокон супроводжується поглинанням значної кількості вологи. 
Тому для смаження придатні тільки ті частини туші, в яких перемізій є достатньо
ніжним і значна частина колагену встигає перетворитися в глютин за час, коли основна
частина вологи ще не випарувалася. 

• У більшості частин м’яса великої рогатої худоби перемізій є настільки міцним, що таке
м’ясо є непридатним для смаження і його можна використати тільки для варіння і 
тушкування. Швидкість переходу колагену в глютин залежить від температури: чим
вона вища, тим цей процес відбувається скоріше.

• Особливо швидко він проходить за температури 100°С. Значно швидше переходить 
колаген в глютин в присутності кислот. На цьому базується маринування м’яса перед 
смаженням і застосування кислих соусів для тушіння м’яса. 

• Розчини, в яких є більше 1% желатину, під час охолодження утворюють студні (гелі)



БІЛКИ МОЛОКА 

• До складу молока входить більше 100 різних компонентів.

• Деякі з основних компонентів молока (казеїн, лактоза) ні в яких
інших природних продуктах не зустрічаються



• Молоко – це гетерогенна система, в якій дисперсної фази є емульговані
жирові глобули і колоїдні міцели казеїну, а дисперсним середовищем –
розчин білків, лактози, солей і вітамінів. 

• Загальний вміст білку у молоці коливається від 2,9 до 3,5%. 

• Серед них виділяють дві основні групи: казеїни і сироваткові білки. 

• В молоці міститься більше 20 ферментів, а також гормони і білки у складі
оболонок жирових кульок. 





Основними білками молока є казеїн і сироваткові білки:

α-лактоальбумін, 
β-лактоглобулін,

імуноглобуліни.

Вміст α-лактоальбуміну складає 0,1%. 

Молекулярна маса 36 кД. 

α-Лактальбумін необхідний для синтезу лактози в молоці із галактози і глюкози.

Інший основний білок молока – β-лактоглобулін. 

Він має високу термостабільність (витримує нагрівання до 100ºC), стійкий в кислому 
середовищі шлунку до дії пепсину, тому розщеплюється тільки в кишечнику 
трипсином і хімотрипсином, має антибактеріальні властивості.



• Імуноглобуліни виконують захисну функцію, лактоферин і лізоцим
(фермент) є носіями антибактеріальних властивостей. 

• Лактоферин і β-лактоглобулін виконують транспортну функцію, 
переносячи в кишечник мікро- і макроелементи, вітаміни і ліпіди. 



• Казеїн – основний білок молока (2,7%) є фосфопротеїном; він містить велику 
кількість фосфоросеринових залишків, які утворюються в результаті
ферментативного фосфорилювання гідроксильних груп серину. Їх функція
полягає у зв’язуванні іонів кальцію. 

• Казеїн є присутнім в молоці у вигляді свого попередника казеїногена (80% 
білків коров'ячого молока). 

• Містить повний набір незамінних амінокислот, особливо багатий метіоніном, 
лізином, триптофаном. 

• Під дією протеолітичних ферментів шлунку в за присутності іонів кальцію
казеїноген перетворюється на казеїн, який випадає в осад (ферментативне
перетворення молока в сирну масу). 

• Осад казеїну довше затримується в шлунку і повніше засвоюється



Технологічні перетворення білків молока

• В молоці знаходяться основні три білки: казеїн (2,5...3%), лактоальбумін (0,5...1%) і лактоглобулін
(0,1%). 

• Найбільше в молоці казеїну, який належить до групи фосфоровмісних білків і має виражений
кислотний характер.

• У молоці він знаходиться у вигляді кальцієвої солі. Всі білки мають вигляд золю.

• За підвищення кислотності молочна кислота, яка виробляється молочнокислими бактеріями, 
відокремлює кальцій від солей казеїну, підвищує кислотність молока і утворює драглеподібну масу –
гель, який під час кип’ятіння згортається.

• За подальшого нагрівання він ущільнюється і виділяється вода (одержання сиру). Нагрівання молока 
призводить до денатурації його білків.

• Денатурований альбумін зсідається у вигляді пластівців на дні посуду. 

• Цей процес починається за 60°С. 

• Протягом 30 хв. за даної температури осідає близько 1% альбуміну, а за годину – до 5%. За швидкого
нагрівання молока початок випадання пластівців починається за 75°С. 

• Денатурація казеїну проявляється у появі плівки на поверхні молока і починається вже за температури
40...50°С. 



БІЛКИ ЯЄЦЬ 
Яйця різних птахів за своїм хімічним
складом відрізняються не дуже і 
містять значну кількість
повноцінного білка, збалансованого
за амінокислотним складом 
(таблиця ). 



• Білок яйця – це концентрований
колоїдний розчин протеїну у воді. 

• Зовнішній (підшкарлуповий шар 
білку є рідким, середній – щільний і 
внутрішній – рідкий.

• Яєчний білок добре розчиняється у 
воді з утворенням в’язкої рідини. 

• Під час збивання водного розчину
білка утворюється стійка піна. 

• В таблиці наведені основні протеїни
яєчного білка. 



• Головним компонентом яєчного білка є яєчний альбумін – овоальбумін.
• Він є повноцінним білком, який у звареному стані засвоюється на 97,6%.
• Це глікофосфопротеїд (2% манози і 1,2% глюкози). 

• Овальбумін містить чотири тіольні і одну дисульфідну групу. 

• Під час зберігання яєць з нативного білка формується більш термостабільний
овоальбумін.

• Вміст овоальбуміну збільшується від 5% в свіжих яйцях до 81% в яйцях, які
зберігалися протягом шести місяців на холоді. 

• У розчинах овоальбумін є нестійким до механічних впливів.

• В результаті струшування швидко денатурує і коагулює, це міжфазова
коагуляція, яка відбувається через розкриття і агрегацію молекул білку



Овомукоїд – білок яйця, що за хімічним складом є глікопротеїдом, 
чутливий до тепла. 

Він містить різні вуглеводи: 

• галактозу – 1...1,5%; 

• манозу – 4,3...4,7%; 

• глюкозу – 12,5...15,4%.

У кислому середовищі овомукоїд проявляє високу стійкість до 
теплового впливу, а в лужному середовищі (рН = 9,0) швидко денатурує
за 80ºС. 



• Лізоцим є широко розповсюдженим білком і зустрічається не тільки в 
білках яйця, але в багатьох тканинах тварин, латексі, ексудатах різних
рослин і в деяких грибах.

• Лізоцим є ферментом яєчного білку, який має бактерицидні властивості і 
здатний розчиняти оболонки бактеріальних клітин. 

• Інактивація ферменту залежить від рН середовища і температури. 

• Під час теплової обробки за температури 63ºС протягом 10 хв. лізоцим
інактивується. 

• Цей білок є гарним піноутворювачем. 



• Овомуцин – білок яйця, що за хімічним складом є глікопротеїдом з 
вмістом вуглеводів приблизно 20%. 

• В розчині він є дуже стійким до тепла. 

• Комплекс лізоциму і овомуцину під час зберігання яєць сприяє
розрідженню білка за рН = 9,0. 

• Активність лізоциму зменшується на 20% через 45 днів зберігання за 
температури ±2ºС в результаті утворення в розчині комплексу 
овомуцин-лізоцим. 



• Авідін є глікопротеїдом, який містить приблизно 10% вуглеводів. 

• Його амінокислотна послідовність збігається з послідовністю лізоциму
на 12%. 

• Авідін здатний утворювати біологічно неактивний комплекс з біотином
(вітамін Н).

• Авідин курячого яйця виконує антибактеріальну роль. 



• Цистатин курячого яйця є інгібітором і пригнічує ендопептидази цистеїну (фіцин, папаїн) 

• Під час зберігання яєць протягом певного часу у білках виявляють продукти їх ферментативного розпаду. 

• У незапліднених яйцях з’являються вільні амінокислоти, пурини, молочна і лимонна кислоти та ін. 

• Сирий білок містить значну кількість ферментів, що мають антитрипсинову дію. 

• Тому сирий білок гірше перетравлюється (82%). 

• При варінні В результаті інактивації цих ферментів засвоюваність білків значно зростає. 

• Оптимальна засвоюваність(96...98%) яєчних білків досягається під час нагрівання їх до 70ºС. 

• Кількість білку у жовтку є не такою великою (18%), але жовток включає більш повноцінний білок. 

• Температура денатурації білків жовтка 65ºС. 

• Білкові речовини в жовтку представлені переважно ліпопротеїдами, які містять від 17% до 38% зв’язаних ліпідів. 

• Приблизно 70% від загальної кількості білка припадає на ліповітеліни; 24% – на ліветин; 9% - на фосвітин. 



• Ліповітелін є повноцінним білком, який містить найсприятливіше для людини
співвідношення незамінних амінокислот, тому добре засвоюється організмом. Крім
того ліповітелін має оптимальну кількість органічного фосфору. Він представлений α-
і β-ліповітелінами. Ліпідна частина цих білків складається з фосфоліпідів. 

• Ліветин і фосвітин є ліпопротеїдами низької густини, вміст ліпідів у яких складає
80...89%. Приблизно 70...77% ліпідної частини становлять нейтральні жири і 26% –
фосфоліпіди. 

• Ліветин – це білкова фракція з добре розчинних у воді білків. Вони є повноцінними й 
містять значно менше фосфору в порівнянні з ліповітеліном. 

• Фосвітин є білком, о багатий на фосфор, він містить також і Ферум. Це є повноцінний
білок, який розчиняється в розчинах солей помірної концентрації. 

• Жовток містить значно менше ферментів у порівнянні з білком яйця. Яєчний жовток, 
у випадку його вживання, стимулює секреторну діяльність шлунку і добре 
перетравлюється. 



Технологічні перетворення білків яйця
• Фосфоропротеїни жовтка – вітелін, лівотин і фосвітин – містять різну кількість

фосфору і є добрими емульгаторами, що дозволяє використовувати їх під час 
виготовлення майонезу.

• Яйця містять також білки, які є антиферментами і гальмують харчове травлення. 
Під час теплової обробки антиферменти руйнуються й яйця засвоюються краще. І 
білок і жовток – концентровані золі.

• Під час нагрівання білки яєць денатурують, а потім зсідаються. Зсідання яєчного
білка починається за температури 50...55°С. Спочатку з’являється поступове
помутніння, за 65°С білок густішає і за 75°С перетворюється в непрозору білу
драглеподібну масу ніжної консистенції. За температури 80°С утворюється гель, 
що зберігає форму, за подальшого нагрівання він стає все більш щільним. Жовток
починає густішати за вищої температури (70°С). Ціле розмішане яйце густішає за 
тієї самої температури, що і жовток. 

• Для деяких кулінарних виробів (омлетів) яйце розводять водою або молоком. 
Розведене яйце дає під час зсідання гель більш ніжної консистенції, ніж
натуральне. Додавання цукру до яєць підвищує температуру зсідання



БІЛКИ РИБИ

• Білки м’язової тканини риб мало чим відрізняються від білків м’яса
теплокровних тварин. 

• Так само, як і білки м’яса тварин, вони складаються з нерозчинних
глобулінів (іхтулін риб – аналог міозину – білка м’яса тварин), розчинних у 
воді альбумінів та деякої кількості складних фосфоровмісних білків –
нуклеопротеїдів. 

• У саркоплазмі міститься 20...30% загального білка м’язової тканини. У 
скорочувальному апараті 65...75% білку, в сполучній тканині кісткових риб
– 3%, а у хрящових, таких як акули і скати – до 10%.



• Сполучно-тканинні білки зовсім не містять еластину і складаються в 
основному з колагену, який швидко перетворюється під час нагрівання за 
температури 45ºС в глютин, желатин. 

• Перетворення колагену в глютин супроводжується різким зниженням
міцності тканин, в результаті чого риба, що була піддана тепловій обробці, 
легко розжовується. 

• У м’язовій тканини риб кількість сполучної тканини становить 0,6...3,5%, з 
чого можна зробити висновок, що м’ясо риб містить приблизно в 5 разів
менше сполучної тканини, ніж м’ясо теплокровних тварин. Ці два фактори
роблять рибне м’ясо більш ніжним, ніж м’ясо ссавців. 

• Пігменти зосереджені в темних м’язах. 

• Наприклад, в темних м’язах скумбрії міститься 3,9 г/кг міоглобіну, 5,8 г/кг 
гемоглобіну і 0,13 г/кг цитохрому С.

• Світлі м’язи містять тільки міоглобін і гемоглобін в кількості приблизно 0,1 
г/кг



• Високий вміст таких кислот як лізин і аргінін, які є ростовими факторами, дозволяє
віднести рибу до продуктів, які є абсолютно необхідними в дитячому харчуванні. 

• До переваг білків риби можна віднести високий вміст в них метіоніну і цистеїну, 
кількість яких сумарно перевищує їх вміст у такому визнаному джерелі цистеїну і 
метіоніну як сир. Тому м’ясо риби відносять до продуктів, які мають виражені
ліпотропні властивості. 

• Ліпотропними називаються речовини, які попереджають ожиріння печінки та 
приймають участь у нормалізації жирового і пов’язаного з ним холестеринового 
обміну. 

• В основі будови м’язової тканини риби також лежать м’язові волокна.

• Окремі волокна з’єднуються перемізієм у зигзагоподібні міокоми.

• Міокоми за допомогою горизонтальних і вертикальних прошарків (септ) утворюють
тіло риби.



• Будову м’язової тканини добре видно у звареної риби, в якої після
розм’якшення сполучної тканини добре розділяються міокоми.

• В м’язових волокнах тканини риб немає білка міоглобіну. 

• Більшість білків риби повноцінні і легко засвоюються організмом. 

• Білки м’язової тканини риби змінюються так само, як білки м’яса, але 
процес згортання білків риби закінчується за температури 75°С. 

• Зварювання колагенових волокон шкіри риби викликає деформацію
шматків під час теплової обробки. 

• Тому під час виготовлення рибних напівфабрикатів шкіру в декількох
місцях перерізають. 

• Зварювання колагенових волокон риби відбувається за нижчої
температури (40°С), ніж у м’яса



Зміна ваги м’яса і риби під час теплової
обробки

• Денатурація білків призводить до зміни їх колоїдного стану – згортання. 

• Білки переходять у розчин, згортаються й утворюють піну. 

• Під час варіння м’яса і риби ущільнюється білковий гель міофібрил, що
призводить до зменшення ваги і об’єму продукту. 

• Кількість води, яка виділяється м’ясом і рибою, залежить від ряду причин: 
величини шматків, умов нагрівання та ін. 

• Із м’яса і риби переходять в навколишнє середовище разом з водою 
розчинені білки, мінеральні солі, екстрактивні речовини. 

• У риб цей процес закінчується за 75°С. 

• Зменшення ваги продукту зумовлюється також витопленням із нього жиру.



• Екстрактивні речовини м’яса і риби зумовлюють смак і сокогінну дію бульйонів, тому важливим є 
режим варіння, за якого найбільша кількість цих речовин переходить в розчин. 

• Є два основні прийоми варіння м’яса для одержання бульйонів і для других відварних страв. 

• Для бульйону м’ясо заливають холодною водою, нагрівають до кипіння і варять за слабкого
кипіння. 

• В цьому випадку в розчин переходить більше екстрактивних речовин. 

• Для других страв м’ясо закладають у гарячу воду, доводять до кипіння і варять за температури
85...90°С. 

• В такому випадку білки утримують більше вологи, менше екстрактивних речовин і білків
переходить у розчин. 

• М’ясо стає більш ніжним, соковитим, смачним. 

• Втрати сухих речовин м’яса в середньому становлять 1,5...3% від ваги м’яса. 

• Кількість речовин, що переходить у розчин, залежить від величини шматків, виду м’яса, частин
туші. 

• Під час смаження втрачається значно менше поживних речовин, ніж під час варіння, оскільки
частина води випаровується з поверхні, а розчинені в ній речовини залишаються і частина з них 
переходить у м’ясний сік. 

• Вироби, поміщені для смаження в добре розігрітий жир, втрачають менше поживних речовин, 
менше з них виходить соку і вони стають більш соковитими.



• Середній вміст білків в злаках складає від 7 до 17%. 

• Найбільш білкововмісною серед злаків є пшениця, найменша кількість
білку міститься в рисі і кукурудзі (7...9%).

• Білки нерівномірно розподіляються між морфологічними частинами
зерна. 

• Вони накопичуються в дозріваючому зерні і служать для живлення
зародка на початкових етапах проростання. 

• Основна їх кількість припадає на ендоспермі (65...75%); на зародок до 
22%, на алейроновий шар до 15,5%. 



• У ендоспермі білки розподілені також нерівномірно, концентрація їх
знижується у міру просування до центру.

• Центральна частина ендосперму містить мало білку (7...9%). 

• Розподіл білку по частинах зерна залежить від виду культури, її сорту і 
ґрунтово-кліматичних умов вирощування. 

• Біологічна цінність білків злаків різна.





• Аналізуючи амінокислотний склад сумарних білків різних злакових
культур з точки зору складу еталонного білку для харчування людей 
(ФАО, 1973) слід зазначити, що усі вони, за винятком гречки і вівса, є 
бідними на лізин (2,2...3,3%), а за винятком рису, гречки і сорго – на 
ізолейцин. 

• Для білків пшениці, сорго, ячменю і жита характерна відносно невелика 
кількість метіоніну (1,6...1,7мг/100 г білку). 

• Білки пшениці до того ж містять недостатню кількість треоніну (2,6%), а 
білки кукурудзи – триптофану (0,6%). 

• Найбільш збалансованими за амінокислотним складом є овес і гречка



• Альбуміни розчиняються у воді. З водних розчинів альбуміни
осаджуються висолюванням за насиченні розчину солями (сульфатом 
амонію та ін.). Альбумінний комплекс зерна в основному складається
з ферментів. 

• Глобуліни розчиняються у водних розчинах різних солей 
(застосовують зазвичай 5...10%-ний розчин NaCI). У чистій воді вони є 
нерозчинними. Для виділення глобулінів з сольового розчину
застосовують діаліз за допомогою напівпроникних мембран або
розбавляють великою кількістю води. Глобуліни складають велику 
частину насіння бобових культур



• Проламіни є найбільш характерними білками для зерна більшості
злакових культур. Вони розчиняються в 60...80%-ному розчині етанолу. 
До проламінів відносять гліадин із зерна пшениці і жита (складова
частина клейковини), гордеїн – ячменю, зеїн – кукурудзи, авенін – вівса. 

• Глютеліни розчиняються в розчинах лугів (0,1...0,2%). Вони є мало 
вивченими, оскільки їх важко виділити в чистому вигляді. Найбільш
вивченим є глютелін зерна пшениці (складова частина клейковини), 
оризенін рису і глютелін кукурудзи. 

• Будь-яке виділення білка за допомогою розчинника порушує природну
структуру білкової молекули, оскільки руйнує або змінює нековалентні
зв'язки, тобто виділення білка з рослинного матеріалу завжди
супроводжується початковою стадією денатурації



У таблиці наводиться відсотковий вміст білкових фракцій в зернових
культурах. 



• Навіть екстракція білків водою пов’язана з порушенням гідрофобної
взаємодії, відбувається перехід солей металів в розчин і іонна рівновага
білкової молекули порушується. 

• А під час виділення білків розчином лугу відбувається розрив навіть
дисульфідних зв’язків(-S-S-). 

• Розділення протеїнів за розчинністю носить умовний характер. 
Сучасними методами встановлена гетерогенність кожної з названих
білкових фракцій. Кожна з них складається з декількох, у багатьох
випадках з багатьох десятків різних білків, що мають деякі загальні
властивості. 



• До складу білків входять і так звані склеропротеїни (нерозчинні білки), 
що містяться в оболонках і периферійних шарах зерна. Особливістю
білків цієї фракції є міцне з’єднання з лігніно-полісахаридним
комплексом. 

• Склеропротеїни виконують структурну функцію є мало доступними для 
травлення. Разом з білками в зерні міститься небілковий азот 
(0,7...12,9% від загального азоту), що включає вільні амінокислоти
(50...60%), пептиди, нуклеотиди та ін. 

• Кількість небілкового азоту змінюється в залежності від ступеня
зрілості, вирівнянності і проростання зерна. 

• Запасні білки зерна і насіння різних культур характеризується певним
фракційним складом.

• Наприклад, запасні білки насіння соняшнику в основному 
складаються з глобулінів (солерозчинних) білків, ця фракція
характерна також для бобових культур. Злакові культури містять в 
основному спирто- і лугорозчинні білки (проламіни і глютеліни). 



Білки пшеничного зерна 
За даними Т. Осборна, в пшеничному зерні міститься: 

• – 4% проламінів,  

• – 4,4% глютелінів, 

• – 0,6% глобулінів,

• – 2,4% альбуміну і інших водорозчинних речовин білкової природи. 

Тобто сумарний вміст білка складає 11,4%. 



У зерні пшениці найбільше проламінів і глютелінів, які утворюють
клейковину. 

Проламін пшениці називають гліадином. Він краще всього розчиняється в 
60%-ному етанолі.  

• Його ізоелектрична точка відповідає рН 7,0. 

• Амінокислотний склад гліадину відрізняється малим вмістом незамінних
амінокислот – триптофану і лізину. 

• В той же час багато глютамінової кислоти (46,6%) і проліну(17,0%). 

Глютелін пшениці називають глютеніном (від французького Gluten –
клейковина). За амінокислотним складом він відрізняється від гліадину, 
але також містить багато глютамінової кислоти (42,1%). 



• У наш час встановлено, що гліадин і глютенін складаються з ряду 
білків, що розрізняються за молекулярною масою і 
амінокислотним складом. 

• Так, гліадин був розділений на 4 основні фракції (α, β, γ, ω), а 
кожна з цих фракцій була розділена на ряд індивідуальних білків
з молекулярною масою від 30000 до 160000 Д3. 



• Більшість гліадинових білків побудована з одного поліпептидного ланцюга
з молекулярною масою 30...45 кД і внутрішньомолекулярними
дисульфідними зв’язками. 



• Глютенін пшениці є більш гетерогенною білковою фракцією в порівнянні з 
гліадином. Він складається з багатьох компонентів з молекулярною масою від
50 до 3000 кД. 

• Глютенін – це білок, побудований з багатьох поліпептидних ланцюгів, 
сполучених між собою дисульфідними зв'язками, причому на кожен
поліпептидний ланцюг глютеніну припадає 2...3 дисульфідні зв'язки з 
сусідніми ланцюгами



Альбумін, що міститься в пшеничному зерні, був названий лейкозином.

Лейкозин представляється собою комплекс різних білків з молекулярною 
масою 20000...25000 Д, причому, до складу цього комплексу входять білки-
ферменти.

• Він міститься, головним чином у зародку. 

• Цей білок легко денатурується і втрачає свою розчинність. 

• Якщо отримати водний екстракт з пшеничного зерна або зародка і додати
до нього навіть трохи спирту або ацетону, то лейкозин випадає в осад і 
його вже не можна перевести знову у водний розчин.

• Легко денатурується під впливом нагрівання. 

За неправильного висушування зерно перегрівається під дією високих
температур і втрачає схожість. Це викликано денатурацією лейкозину. 



• У зерні пшениці знайдений білок, який з’єднаний з ліпідами і тому 
екстрагується з борошна петролійним етером. Цей білок називається
пуротіоніном, він містить близько 16% цистину. Складається з 2-х 
компонентів(α- і β-пуротіоніна) з молекулярною масою 12500 і 5000...7000 
Д. 

• Подібні білки знайдені в зерні ячменю і названі гордотіоніном. У зерні
твердої пшениці виявлений водорозчинний білок, що містить 0,03% 
Купруму і який має коричневе забарвлення. 

• Від нього залежить коричневий колір макаронів, які отримують з деяких
партій твердої пшениці. 



Клейковина 

• Клейковина була відкрита в пшеничному борошні італійським
вченим Беккарі в 1745 р. Білки клейковини містяться також в 
зерні деяких сортів ячменю, пирію та ін. За даними Казакова Е.Д., 
деякі сорти пирію містять більше 65% сирої клейковини.

• Вміст клейковини в зерні і борошні пшениці є важливим
показником якості



• Сира клейковина містить 2/3 (66%) води і 1/3 сухої речовини, яка в основному 
складається з білків. 

• Від кількості і реологічних властивостей клейковини залежить здатність
пшеничного борошна давати під час випічки пишний хліб з пружним
еластичним і пористим м’якушем. 

• Клейковина є складним білковим комплексом, що складається з 2-х фракцій –
гліадинової і глютенінової в співвідношенні 1:1 (білки складають 80...85%, 
вуглеводи 10...15%, ліпіди 2...8%)

• Окремо ці фракції властивостей клейковини не мають. 

• Гліадин легко відділяється від глютеніну шляхом екстракції 60...70%-ним 
етанолом. Це вказує на те, що дві фракції сполучені нековалентними зв’язками. 



• Клейковина різної якості має однаковий амінокислотний склад і складається з 
одних і тих же білкових компонентів. Але міцність їх взаємного з’єднання є 
різною. 

• У міцній клейковині "щільність упаковки" білкових елементів вища, ніж в 
слабкій. У формуванні структури клейковини і її властивостей важливу роль 
відіграють дисульфідні (-S-S-) і водневі зв’язки. 

• Встановлено, що гліадин має внутрішні -S-S- зв’язки, тобто складається з 
декількох поліпептидних ланцюгів, сполучених дисульфідними зв’язками. 
Таким чином, клейковина є єдиним олігомерним білком, що має тривимірну
сітчасту структуру. 

• Міцність і одночасно рухливість структури молекули клейковини створюють
специфічні реологічні властивості – пружність, еластичність, розтяжність та ін. 
Це пояснюється наявністю великої кількості нековалентних зв’язків, які легко 
розриваються і знову виникають за різних дій на білок. 

• Якість клейковини тісно пов’язана з кількістю дисульфідних зв’язків, що
оцінюється співвідношенням числа -S-S-зв’язків до числа  SH-груп. 



• В залежності від реологічних властивостей клейковини сорти пшениці
поділяють на тверді і м’які. 

• У твердої пшениці клейковина міцна під час розтягування коротко рветься. 
Тісто виходить міцне, з високою пружністю, малорозтяжне. Такі властивості
повинне мати тісто для виготовлення макаронних виробів, манної крупи. 

• У м'якої пшениці клейковина поєднує пружність з еластичністю і розтяжністю. 
Тісто має гарну газоутримувальну здатність і під час випікання дає хліб пористої
структури. Такі властивості потрібні для виробництва хлібобулочних виробів. 
Група м’якої пшениці за властивостями клейковини поділяється на сильні, 
середні і слабкі сорти. 

• Борошно з пшениці сильних сортів дає пружне еластичне тісто, хліб добре 
зберігає форму, під час випікання дає пористу структуру м'якуша.

• Тісто з борошна дуже сильної клейковини має обмежену здатність до 
розтягування і знижену газоутримувальну здатність, тому хліб має знижений
об’єм



• В результаті підмішування борошна з сильної пшениці до борошна з 
низькими хлібопекарськими властивостями, отримують борошно з гарними
властивостями.

• Тому сорти сильної пшениці називають сортамиполіпшувачами.

• Середня пшениця сама дає хліб гарної якості, але вона не зможе ефективно
поліпшити слабку пшеницю. 

• Борошно з пшениці слабких сортів дає низький, розпливчатий хліб з поганою 
пористістю. 

• Гарний хліб можна отримати, якщо тільки додавати сорту поліпшувачі. У 
ендоспермі пшеничного зерна клейковина розподіляється нерівномірно. 

• Найбільше клейковини злокалізовано в зовнішньому шарі ендосперму, 
меншого всього – у внутрішніх шарах. Тому борошно II ґатунку міститиме
більше клейковини. 



Білки зерна жита 

• У зерні жита міститься гліадин і глютенін, але за звичайних умов відмити
клейковину не вдається. Це пояснюється тим, що білки жита 
відрізняються від пшеничних за амінокислотним складом, фізичними і 
хімічними властивостями. Наприклад, гліадин жита краще розчиняється у 
водноспиртових розчинах. 

• Під час екстракції білків жита водою, а потім слабким розчином кислоти з 
подальшою нейтралізацією лугом, отримують білкову масу, яка має
властивості клейковини. Вона має еластичність і розтяжність. Але така
клейковина значно слабкіша за пшеничну, оскільки містить менше
дисульфідних і водневих зв’язків. 



Білки ячменю і вівса

• Так як і у випадку пшениці зерно ячменю має невелику кількість альбуміну. Проламінів і 
глютелінів міститься приблизно в рівних кількостях. Проламін ячменю називається
гордеїн. Клейковина ячменю схожа на погану клейковину пшениці, що коротко рветься. 
Вона має сірий колір, погану розтяжність і гідратаційну здатність. 

• Ячмінь застосовують для випічки хліба і перепічок, там, де за природними умовами не 
можна вирощувати інші злаки. Хліб з ячмінного борошна має неприємний присмак, 
низьку якість, швидше черствішає. У зерні вівса також є присутнім проламін, глютелін і 
деяка кількість альбуміну. 

• Спирторозчинний білок вівса називається авенін, але переважає фракція глютелінів. За 
вмістом окремих амінокислот білки зерна вівса помітно відрізняються від пшениці і 
ячменю. У них міститься в 2 рази більше лізину, ніж у білках пшениці. Тому овес 
характеризується високою біологічною активністю



Білки кукурудзи

• Найбільшу кількість білка містить зародок кукурудзяного зерна, на другому місці –
його ендосперм. Кукурудзяне зерно містить, головним чином,  два білки: 
проламін, який називають зеїн і глютелін. 

• Глютелін складає приблизно 40% від усього білка, зеїн – приблизно стільки ж. Зеїн
відрізняється від інших білків амінокислотним складом – він практично не містить
незамінних амінокислот – лізину і триптофану, тому є біологічно неповноцінним. 

• Зеїн має промислове знання. У США він широко застосовується для виробництва
особливих сортів паперу і пластичних мас. 



Білки зерна рису 

• Характеризуються відсутністю проламінів. Основна маса білка представлена 
глютеліном, який називається оризеніном. Його вміст складає 93% від загальної
кількості білків. 

• Оризенін має велику молекулярну масу (до 2 млн) і складається з субодиниць
двох типів, сполучених дисульфідним зв’язком. У складі білків рису міститься усі
незамінні амінокислоти, що зумовлює його біологічну цінність. 

• Першою лімітуючою амінокислотою є лізин, другою – треонін. За 
амінокислотним складом рис наближається до білків гречки. 



Білки зерна 
гречки 

• Фракційний склад білків зерна гречки характеризується майже повною
відсутністю проламінів. Переважають глобуліни, на другому місці – водорозчинні
білки.

• Білки гречки відрізняються високим вмістом незамінних амінокислот. За лізином
зерно гречки перевершує пшеницю, жито, рис і наближається до соєвих бобів. За 
вмістом валіну може бути прирівняним до молока, за лейцином – до яловичини, а 
за фенілаланіном – до молока і яловичини. 

• За вмістом триптофану зерно гречки не поступається продуктам тваринного
походження. Таким чином, білки зерна гречки є добре збалансованими за 
вмістом незамінних амінокислот. Виняток становлять ізолейцин і особливо 
сірковмісні амінокислоти, яких недостатньо у білках гречки



БІЛКИ БОБОВИХ КУЛЬТУР 

• Насіння бобових відрізняється високим вмістом білка (20...40%) і 
його гарним амінокислотним складом. Вміст білків в насінні
бобових, за даними різних авторів, змінюється в межах, 
наведених в таблиці



• Розподіл білків за фракціями наведений в таблиці



• Проламінова фракція у білках насіння бобових відсутня. 

• Основна фракція – глобуліни. 

• Найменша кількість припадає на частку глютелінів. Альбуміну трохи
більше, ніж глютелінів.

• У насінні бобових знайдені окремі, характерні для тієї або іншої
культури білки – в насінні гороху водорозчинний легумелін і два 
глобуліни (легумін і віцилін), в насінні квасолі – глобулін фазеолін, в 
насінні сої – глобулін гліцинін



• Незважаючи на кількісні розбіжності, амінокислотний склад насіння
бобових має багато спільного, аспарагінова і особливо глютамінова
кислоти містяться в найбільшій кількості, в найменшій – цистин, метіонін і 
триптофан.

• Білки насіння бобових є бідними на сірковмісні амінокислоти. 

• Але в насінні бобових у значних кількостях міститься багато незамінних
амінокислот. Оскільки насіння бобових є бідними на сірковмісні
амінокислоти (метіонін + цистин), які в надмірній кількості містяться у 
білках злакових, то в харчовому відношенні білки бобових добре 
доповнюють білки злаків. 



• Для повного засвоєння білку бобових культур живим організмом потрібна їх
попередня обробка. 

• Сире зерно містить лише 15...20% засвоюваного білку.

• Глобулінова фракція білків квасолі стійка до деяких протеолітичних ферментів. 
Завдяки високому вмісту білків, багатих незамінними амінокислотами, насіння
бобових культур є одним з найважливіших джерел білка.

• Серед бобових культур в якості джерела харчового біологічно цінного білка
найбільше значення має насіння сої. З нього виготовляють соєве борошно
(знежирене, напівжирне і незнежирене), концентрати й ізоляти. 

• Проте поживна цінність білків сої, що не пройшла термічну обробку, є дуже
низькою. Це пов’язано з високим вмістом у бобах сої інгібіторів протеаз 
різного типу



• Разом з білками, що мають поживну цінність, до складу не тільки сої
але й інших бобових культур входять антиаліментарні сполуки, що
мають також білкову природу. Вони знижують поживну цінність
білкових продуктів і харчових виробів. До таких сполук відносяться
інгібітори протеаз шлунковокишкового тракту і лектини (білки
глікопротеїнової природи). 

•
• Інгібітори протеаз шлунково-кишкового тракту пригнічують активність

травних ферментів, наприклад, інгібітор Кунітца та інгібітор Баумана-
Бирк (інгібітори трипсину і хімотрипсину). Ці інгібітори є білковими
молекулами з молекулярними масами 21,5 і 8 кД, відповідно

• . У насінні сої міститься не менше п’яти інгібіторів трипсину у кількості
5...10% від загального вмісту білку



• Лектини (від лат. – "вибирати") – це глікопротеїни рослинного
походження, що зв’язані з одним або декількома специфічними
цукрами. Свою назву дістали за специфічною здатністю викликати
вибіркову аглютинацію5 еритроцитів крові. На частку лектинів у бобових
культурах припадає від 2 до 10% загального білку. 

• Аглютинація (слипание) відбувається шляхом взаємодії лектинів з 
вуглеводними компонентами поверхні клітин. Деякі лектини мають дуже
високу вибіркову здатність і взаємодіють тільки з еритроцитами певної
групи крові (використовуються для визначення групи крові). 



• Високий вміст лектинів в насінні деяких бобових робить їх токсичними. 

• Причому токсичність може бути вибіркова, для певної групи людей. 

• Дієтологи рекомендують обережно відноситися до додавання борошна
з сирих соєвих бобів під час виробництва продуктів харчування. 

• Відсутність високої активності лектинів, як і інгібіторів ферментів, у 
білкових продуктах з бобових є однією з санітарно-гігієнічних вимог, що
передбачаються сертифікацією для використання їх в хлібопеченні, 
кондитерській і інших галузях промисловості з метою підвищення
харчової цінності виробів. 

• Зниження активності лектинів досягається нагріванням за температури
80˚С. 



• В бобових, крупах, борошні білки знаходяться у вигляді сухих гелів. 

• Під час замочування круп, бобових, а також під час замішування тіста
білки набухають. 

• Під час варіння зернобобових і випіканні тіста білки денатурують і 
зсідаються, в результаті чого гелі ущільнюються і виділяється значна
кількість вологи, яка в них міститься. 

• Але рідина не виходить в навколишнє середовище, як у випадку теплової
обробки м’яса або риби, а залишається в продуктах, оскільки вона зразу 
поглинається крохмалем на його клейстеризацію



БІЛКИ ОЛІЙНИХ 
КУЛЬТУР 

• Більшість олійних культур за вмістом білків не поступаються бобовим культурам. 

• Середній вміст білкових речовин в насінні окремих олійних культур змінюється від
16 до 28% (таблиця). Білки насіння олійних є сумішшю близьких за своїми
властивостями білків.

• В білках насіння олійних культур міститься 10...30% альбумінів і до 90% глобулінів. 
Білки алейронових зерен (алейрини) представлені в основному глобулінами
(80...97%) і незначною кількістю альбумінів і глютелінів (1...2%). Проламіни
практично відсутні. 



Середній вміст білків в насінні олійних
культур, % сухої речовини



• Досить висока біологічна цінність білків олійних культур дозволяє
розглядати їх як цінне джерело покриття дефіциту білкових речовин. 

• Білки насіння найважливіших олійних культур характеризуються високим
вмістом і різноманітністю незамінних амінокислот (таблиця ). 

• Тому робляться спроби налагодити отримання з олійної сировини
концентрованих форм білку і створення на їх основі нових форм білкової
їжі. 

• Особливістю амінокислотного складу білків насіння соняшнику, арахісу, 
рапсу, кунжуту і бавовнику є високий вміст тирозину і фенілаланіну, а у 
деяких культур – лізину (рапс), сірковмісних амінокислот (кунжут, 
соняшник, рапс) і треоніну (рапс, соняшник). 





• Для збагачення харчових сумішей бажано використовувати виділені
білкові ізоляти.

• Більшість рослинних білкових харчових сумішей готують тільки з 
борошна або концентратів. 

• Найбільш легкий і дешевий спосіб – використання білкового борошна, 
отриманого зі знежиреного олійного насіння. 

• Проте насіння деяких олійних культур містить отруйні речовини, що є 
серйозною перешкодою для використання отриманих із них білкових
ізолятів (як і самого насіння) в харчових продуктах і в кормах для худоби. 

• Насіння бавовнику містить токсичну сполуку госипол, насіння рицини –
високотоксичні білки лектини, здатні аглютинувати клітини



БІЛКИ КАРТОПЛІ, ОВОЧІВ, ПЛОДІВ 

• Відносно низький вміст азотистих речовин в картоплі (приблизно
2%), овочах (1,0...2,0%) і плодах (0,4...1,0%) свідчить про те, що
дані види харчової рослинної сировини не мають великого 
значення в забезпеченні білкам продуктів харчування



Найбільшим вмістом запасних білків характеризується зелений горошок –
в середньому 5,0%, 

• в овочевій квасолі вміст білку складає 4,0%,

• в шпинаті – 2,9%,

• в цвітній капусті – 2,5%,

• в картоплі – 2,0%,

• томатах – 0,6%. 

Ще менше білків у більшості плодів, хоча деякі плоди містять білків не 
менше, ніж в овочі. 

Так, в маслині міститься в середньому 7% білків,

• ожині – 2%,

• бананах – 1,5%. 



• Картопля, незважаючи на невисокий вміст білку, як джерело азотистих речовин
має більш суттєве значення через значне її споживання, яке в середньому
складає 330 г в день, таким чином з даним видом продукту задовольняється
6...8% загальної добової потреби людини в білку. 

• Кількість білкового азоту в бульбах картоплі в 1,5...2,5 рази більше, ніж
небілкового, тоді як в овочах і плодах, навпаки – менше 50% (наприклад, в 
капусті 40%, винограді 7%).

• Небілковий азот картоплі представлений амінним і нітратним азотом з аміаком, 
які від загального азоту в бульбах складають18...31 і 10...15% відповідно. 

• Сорти картоплі в більшій мірі відрізняються вмістом небілкового азоту, ніж
білкового, і перш за все за кількістю вільних амінокислот.

• Середи них переважають аланін, лізин, гістидин, глутамінова кислота і 
фенілаланін.



• Білки картоплі є біологічно цінними, так як містять всі незамінні амінокислоти. 

• Білок туберин містить усі амінокислоти, у тому числі і незамінні. 

• Туберин за вмістом незамінних амінокислот, за виключення триптофану, 
перевершує білок пшениці, наближаючись за складом до білку сої і яєчного
білку. 

• В порівнянні з білком курячого яйця біологічна цінність білків картоплі
складає 85%, а в порівнянні з ідеальним білком – 70%. 

• Першими лімітуючими амінокислотами білків картоплі є метіонін і цистеїн, 
другою – лейцин. 

• Усі білки картоплі можуть бути розділені на 2 основних фракції: глобуліни
(солерозчинні) і водорозчинний альбуміни, в співвідношенні 7:3. 



• Серед овочевих культур великим вмістом білку відрізняються

• зелений горошок (28,3...31,9%) 

• цукрова кукурудза (10,4...14,9% в перерахунку на суху масу). 

• Основну частку білків зеленого горошку складають глобуліни (віцилін і 
легулін), кукурудзи – спирторозчинний зеїн. 

• Крім того, білки зеленого горошку вирізняються високим вмістом
альбуміну, який в 2...3 рази вищий, ніж в зрілому горосі гладкозернових
сортів.

• У молочно-восковій стадії стиглості білки горошку містять в 2,5...3 рази 
менше глютелінів, ніж за повної стиглості. 



В порівнянні із зерновою кукурудзою овочева кукурудза містить значно більше альбуміну, глобуліну і менше розчинних білків. 

Вміст зеїну складає 21,1...37,2% від загального білку, що значно менше, ніж в кукурудзі інших ботанічних груп (41...58%).

Щодо амінокислотного складу , то значну частку амінокислот горошку складає лейцин з ізолейцином (15,4% від загальної кількості), 

• фенілаланін (7,1%), 

• валін з метіоніном (5,2%), 

• аргінін (10,5%) 

• треонін (5,2%).

• Для білків цукрової кукурудзи характерний високий вміст

• лейцину і ізолейцину – 15,1%,

• аргініну – 12,4%,

• глутамінової кислоти – 17,3%,

• аланіну, гліцину, серину – 9,0%,

• гістидину – 4,2%,

• лізину – 1,1%. 

• Високий вміст в зеленому горошку і цукровій кукурудзі лізину і аргініну пояснюється підвищеною кількістю альбуміну, а в кукурудзі –
зниженим вмістом неповноцінного зеїну



• За різних температурних обробок білки обох культур поводяться
порізному. 

• Нагрівання зеленого горошку впродовж 1 хв. у воді за 98...100˚C зменшує
розчинність глобулінів на 80%, альбумінів – на 24% і збільшує кількість
лугорозчинної фракції (на 61%). 

• Заморожування за температури 30...196˚С істотно не впливає на 
розчинність і компонентний склад білків



• Азотисті речовини овочів, фруктів і ягід мають суттєве значення для 
формування споживчих і органолептичних властивостей цих продуктів
(смаку, аромату, кольору і консистенції), стійкості їх під час зберігання і 
збереженні вітамінів. 

• Так, вільні амінокислоти беруть участь в реакціях, пов’язаних з утворенням
аромату (реакції Майяра); нітрати, навпаки, в надмірній кількості погіршують
стійкість під час зберігання, а дія, наприклад, пектолітичних ферментів в кінці
дозрівання плодів зумовлює їх розм’якшення. 

• Деякі із азотистих речовин виконують функції протеаз і амілаз. 

• Ферменти у складі азотовмісних речовин овочів, фруктів і ягід утворюють
незначну їх частину, проте, їх роль у дозріванні і зберіганні рослинної
сировини величезна. 

• Збереження овочів і фруктів в основному залежить від активності ферментів, 
що беруть участь в диханні. 



• У бульбах картоплі, насінні японської редиски, коренях турнепсу, 
зеленому горошку, томатах містяться білки-інгібітори тваринних
протеїназ, в першу чергу трипсину і хімотрипсину. 

• За вмістом інгібіторів соковита рослинна сировина займає третє місце
після бобових і злакових. 

• Інгібітор хімотрипсину картоплі відноситься до "аргінінового" типу, тобто
в ділянці, яка вступає у взаємодію з активним центром ферменту, 
міститься аргінін. 

• Окрім інгібіторів трипсину і хімотрипсину в картоплі виявлені
поліпептиди, що діють як інгібітори карбоксипептидази А і Б. 



Загальна характеристика вуглеводів. 
Класифікація вуглеводів, будова та їх

функціонально-технологічні властивості.



1.Загальна характеристика вуглеводів. 
2.Класифікація вуглеводів
3. Будова вуглеводів, хімічні та 
функціонально-технологічні
властивості.
5.Фізіологічне значення вуглеводів



1.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ВУГЛЕВОДІВ.

• Вуглеводи широко розповсюдженні в природі, вони зустрічаються у
вільній або зв’язаній формі в будь-якій рослинній, тваринній або
бактеріальній клітині.

• Вуглеводи складають три чверті біологічного світу і приблизно 60-
80% калорійности харчового раціону.

• Найбільш розповсюджений вуглевод – целюлоза, структурний
компонент дерев та інших рослин.

• Головний харчовий інгредієнт – крохмаль.

• Моносахариди зустрічаються у вільному вигляді в природі в
невеликих кількостях; в основному вони присутні як структурні
одиниці полісахаридів, входять до складу дисахаридів та
олігосахаридів



Будова вуглеводів, хімічні та функціонально-
технологічні властивості



• Моносахариди знаходяться переважно в таутомерній
рівновазі зі своєю циклічною формою. 



•Таутомерні циклічні форми цукрів представляють собою внутрішні напівацеталі. 
•В результаті циклізації з’являється новий асиметричний атом карбону – глікозидний
(або аномерний).

Ізомери відносно аномерного центру називаються α- і β- аномерами:



















• Серед моносахаридів широко відомі глюкоза

Глюкоза
(виноградний цукор) у вільному вигляді міститься в ягодах і 

фруктах:
у винограді до 8%;
у сливі, черешні 5- 6%;
у меді 36%.

З молекул глюкози утворені
крохмаль,
глікоген, 
мальтоза; 

Глюкоза є складовою частиною
сахарози,
целюлози,
лактози. 



Фруктоза (плодовий цукор) міститься в чистому
вигляді в:

• бджолиному меді (до 37%), 
• винограді (7,7%), 
• яблуках (5,5%); 
• є складовою частиною сахарози



Галактоза – складова частина молочного цукру
(лактози), яка міститься в молоці ссавців, рослинних
тканинах, насінні.



• Арабіноза міститься в 

• хвойних рослинах, 

• в буряковому жомі, 

• входить до складу пектинових речовин,

• слизу, 

• гуммі (камедь), 

• геміцелюлози.



Ксилоза (деревний цукор) міститься в 

• лушпинні бавовни, 
• кукурудзі. 
• Ксилоза входить до складу пентозанів. Сполучаючись з фосфором, 

ксилоза переходить в активні сполуки, що відіграють важливу роль у 
взаємоперетвореннях цукрів.



D-рибоза. 

Чому природа віддала перевагу рибозі – до сьогодні не відомо, але саме вона є універсальним компонентом головних
біологічно активних молекул:

• рибонуклеїнової (РНК) і дезоксирибонуклеїнової (ДНК) кислот, відповідальних за передачу спадкової інформаії;

• входить до складу АТФ і АДФ, за допомогою яких в будь-якому живому організмі відбувається процес запасання і 
перенесення хемічної енергії. 

• Заміна в АТФ одного з фосфатних залишків на піридиновий фрагмент приводить до утворення ще одного важливого
агента НАД – речовини, яка бере безпосередню участь в протіканні життєво важливих окисно-відновних процесів. 

• Ще один ключовий агент – рибулозо-1,5-дифосфат. Ця сполука бере участь в процесах асиміляції вуглекислого газу
рослинами.



Олігосахариди
• Олігосахариди – це полісахариди І-го порядку, молекули яких

містять від 2 до 10 залишків моносахаридів, з’єднаних
глікозидними зв’язками. Відповідно до цього розрізняють
дисахариди, трисахариди і т.і.



Дисахариди – складні цукри, кожна молекула яких під час гідролізу
розпадається на дві молекули моносахаридів. 

Дисахариди, разом з полісахаридами, є одним з основних джерел вуглеводів в 
їжі людини і тварин. За будовою дисахариди є глікозидами, в яких дві молекули
моносахаридів з’єднані глікозидним зв’язком. Серед дисахаридів особливо
широко відомі мальтоза, сахароза і лактоза.



• Серед природніх трисахаридів найбільш відома
раффіноза (містить залишки фруктози, глюкози і 
галактози).

• Вона міститься в значних кількостях в цукровому буряку
та в багатьох інших рослинах, зокрема в бобових. 



Полісахариди ІІ-го порядку можна розділити на дві групи: 

• гомополісахариди – складаються з моносахаридних
одиниць лише одного типу, 

• гетерополісахариди – для яких характерна наявність
двох або більше типів мономерних ланок.



З точки зору функціонального призначення полісахариди можуть
бути розділені на структурні і резервні полісахариди. 

• Структурним полісахаридом є целюлоза,

• Резервним полісахаридом – глікоген і крохмаль (у тварин і 
рослин відповідно).



Крохмаль – це комплекс двох гомополісахаридів: 

• лінійного – амілози

і

• розгалуженого – амілопектину, 

• загальна формула яких (С6Н10О5)n. 

• В середньму, вміст амілози в крохмалі складає 10-30%, амілопектину – 70-90%. 

• Полісахариди крохмалю складаються із залишків глюкози, з’єднаних в амілозі і 
в лінійних ланцюгах амілопектину α-1,4-зв’язками, а в місцях розгалуження
амілопектину – міжланцюговими α-1,6-зв’язками. 

• Крохмаль є головною складовою частиною їжі людини. Хліб, картопля, крупи, 
овочі – головні енергетичні ресурси організму людини.



• В крахмале различных плодов и овощей относительное содержание 
амилозы и амилопектина колеблется в широких пределах. В 
растительной ткани крахмал откладывается в запас в виде зерен. 

• Зерна крохмала содержат:
• 96-97% амилозы и амилопектина, 
• белка около 1%, 
• жирных кислот  до 0,6% 
• минеральных веществ до 0,7%. 

Минеральные вещества в крахмале представлены фосфорной кислотой. 

В картофельном крахмале фосфорной ксилоты содержится около 0,18% 
или в 3-4 раза больше, чем в крахмале зерновых культур. 

От количества фосфора зависит степень вязкости крахмала.



• альфа-Амилоза состоит из длинных неразветвленных 
цепей, в которых все D-глюкозные единицы соединены 
альфа(1-4)-связями



Глікоген – полісахарид, широко поширений в тканинах тварин,
близький за своєю будовою до амілопектину.

Молекула глікогену, як і молекула амілопектину, побудована з сильно
розгалужених ланок (розгалуження через кожні 3-4 ланки) із
загальною кількістю глікозидних залишків 5-50 тис. (з молекулярною
масою 1-10 млн.).



• Целюлоза (клітковина) – один з найбільш поширених рослинних гомополісахаридів; виконує
роль опорного матеріалу рослин, з неї будується жорсткий скелет стебел, листя.

• У чистому вигляді вона відома у вигляді вати і фільтрувального паперу (всі інші види паперу
проклеюються).

• Деревина наполовину складається з клітковини і, крім того, містить зв’язаний з нею лігнін –
високомолекулярну речовину фенольного характеру. 



• Целюлоза – це полімер, що містить 600-900 
залишків глюкози (середня молекулярна маса 1-
1,5 млн.).

• У молекулі целюлози залишки глюкози з’єднанні
β-(1,4)-глікозидними зв’язками

• має лінійну структуру полімеру. 





• Целюлоза не розщеплюється звичайними ферментами шлунково-
кишкового тракту ссавців

• при дії ферменту целюлози, виділеного з кишкової флори
рослиноїдних тварин, розпадається на целодекстрини
(олігоцелосахариди) і целобіозу.



• Декстрини – гомополісахариди, які складаються із залишків
D-глюкози з домінуючим типом глікозидного зв’язку; 

• α-(1,6)-бокові розгалуження приєднуються до центрального
ланцюга в положеннях 3 і 4. 

• Декстрин утворюється із сахарози під дією специфічного
ферменту декстриносахарази, що виробляється бактеріями. 

• Залежно від застосованого штаму бактерій, синтезуються
декстрини різного ступеня розгалужености.

• .



Пентозани – целюлозоподібні полісахариди, які
складаються з ксилози, арабінози та інших пентоз. 

Особливо багаті на пентозани шкарлупа горіхів, 
соняшнику, солома, жито.



Інулін – високомолекулярний вуглевод, розчинний у 
воді, що осаджується з водних розчинів під час
додавання спирту.

У процесі кислотного гідролізу утворює
фруктофуранозу і невелику кількість глюкопіранози.



У великих кількостях міститься в 
• бульбах земляної груші
• жоржини, 
• в корінні кульбаби, 
• цикорію, в артишоках, 
• в корінні, листі і стеблах гваюли. 
У цих рослинах інулін замінyє крохмаль.



• Кількість залишків фруктози, зв’язаних в 
молекулі інуліну глікозидними зв’язками між
1-м та 2-м атомами карбону, дорівнює 34. 

• Тому будову молекули інуліну можна
зобразити:

В рослинах, грибах плісняви та дріжджах
міститься особливий фермент – інулоза, 
який гідролізує інулін з утворенням
фруктози.



Слизи та гуммі (камедь)
• Слизи та гуммі (камедь) – група колоїдних полісахаридів, до яких належать розчинні у воді вуглеводи, що 

утворюють надзвичайно в’язкі і клейкі розчини. 

• Типовими представниками цієї групи є гуммі, виділені у вигляді напливів вишневими, сливовими
деревами в місцях пошкодження гілок.

Слизи містяться у великій кількоси в насінні льону та в зерні жита. 

Саме їх наявністю пояснюється висока в’язкість відвару, що застосовується в медицині, з насіння льону або ж 
водної «бовтушки» із житньої муки.

Під час дослідження складу полісахаридів вишневого клею було знайдено, що вони складаються із залишків
галактози, маннози, арабінози, n- глюкуронової кислоти і незначної кількости ксилози. 

Вивчення слизу житного зерна показало, що він майже на 90% складаються з пентозанів. 

Цей слиз надзвичайно сильно набухає у воді і дає дуже в’язкі розчини.



• Камеді мають такі цінні властивості, як підвищена в'язкість, клейкість, 
здатність до набрякання і т. д.

• Камедь (гуміарабінотрагакант) застосовується в якості зв’язуючих речовин і
загусників, служить емульгатором, основою для косметичних і
фармацевтичних кремів і паст, стабілізатором в харчовій промисловості.



Пектинові речовини – полісахариди, основою яких є полігалактуронова (пектова) 
кислота.

Вони входять до складу рослинних клітин і виконують важливі фізіологічні
функції – регулюють водний баланс, приймають участь в утворенні скелету 
рослини.

• Пектинові речовини, що містяться в рослинних соках і плодах, є
гетерополісахаридами, побудованими із залишків галактуронової кислоти, 
з’єднаних α-(1,4)-глікозидними зв'язками. Карбоксильні групи галактуронової
кислоти різною мірою естерифіковані метиловим спиртом.

• В рослинах пектинові речовини містяться у формі
водорозчинного пектину, протопектину, а також у формі кальцієвих і
магнієвих солей пектинової кислоти. Розчинна форма пектинових речовин –
вільний пектин – знаходиться в клітинному соку рослин.



Класифікація пектинових речовин:
1.Протопектин – нерозчинна у воді похідна пектинових речовин

(молекулярна маса 20...30 тис), в якій молекули пектину хімічно
з’єднані з іншими компонентами клітинної стінки – целюлозою, 
арабаном, галактаном, геміцелюлозою, структурном білком.

структуру протопектина можно представить схематически:

• Під час гідролізу протопектину ферментом протопектиназой, 
утворюється розчинний пектин. 

• В рослинних тканинах під час дозрівання соковитих плодів
пектинові речовини розщеплюються пектолітичними ферментами і
протопектин переходить в розчинний пектин, а всі форми пектину 
розпадаються аж до вільної галактуронової кислоти.



2. Пектинові кислоти – це полігалактуронові кислоти, в 
незначній мірі естерифіковані залишками метанолу;

это цепь, состоящая из остатков Д-галактуроновой кислоты. Соли пектиновых кислот 
(чаще всего Са или Mg) называют пектатами.  

Большинство пектиновых кислот содержит от 5 до 100 этих остатков.



3.Пектин – цє майже повністю естерифікована пектинова кислота. 

• Пектини є розчинними у воді, утворюють колоїдні розчини.

• Характерною властивістю пектинових речовин є їх гелеутворююча здатність, 
тобто здатність утворювати желе за певного співвідношення пектину, 
органічних кислот, цукру. 

• Ця властивість широко використовується в кондитерській промисловості у 
виробництві мармеладу, пастили, зефіру. 

• В нашій країні пектин отримують із відходів виробництва цукру із цукрового
буряка – жому та із яблучних вижимок.



Геміцелюлози
До геміцелюлоз відносяться різні за хемічною структурою 

гетерополісахариди рослин: 
глюкоманнани, 

ксилани,                                                  галактоманнани

що містять в бокових ланцюгах арабінозу, глюкозу і т.і.



• Геміцелюлози, виділені із різних
рослин, відрізнаються за структурою.

• У деревах і насінні вони
представлені лінійними
глюкоманнанами, що містять
залишки β-D-манози і β-D-глюкози, 
які з’єднані β-(1,4)-глікозидними
зв’язками. 

• У травах і деревині знайденні
геміцелюлози, ланцюги яких
складаються із залишків
ксилопіраноз, з’єднаних β-(1,4)-
глікозидними зв’язками, причому в 
основному ланцюзі є різні
розгалуження

глюкоманнан осины

арабиноглюку-роноксилан ели

ксилан березы арабино-галактан лиственницы



Глікозиди
• Глікозиди – продукти, які отримують у процесі елімінації води за реакцією:

Тільки дуже незначна кількість глікозидів зустрічається в харчуванні людини.

Фізіологічна ролль:
1.глікозиди є сильними піноутворювачами і стабілізаторами, 
2. флавоноїдні глікозиди можуть надавати гіркого смаку і (або) певного аромату і
кольору харчовому продукту. 



S-глікозиди ( глікозинолати) зустрічаються в насінні гірчиці, рапсу, коренеплодах
хрону. 

Аліл-глікозинолат, найбільш відомий з класу S-глікозидів, називається синігрин. Він
надає певного аромату їжі,

S- глікозиди і продукти їх розпаду можуть бути віднесені до харчових токсикантів

Під впливом ферментів цей глікозид гідролізується.

Розклад S-глікозиду під дією природного тіоглюкозиду



• Левоглюкозан – глікозид, невелика кількість якого утворюється
в умовах піролізу в процесі обжарювання і випічці борошняних
виробів і нагріванні цукрів, цукрових сиропів за високої
температури. 

• Великі кількості цієї речовини в їжі є небажаними через гіркий
смак.



Ціаногенні глікозиди – це сполуки, в результаті їх природної деградації утворюється синільна

кислота;
вони досить широко представлені в природі (насіння гіркого мигдалю, маніок, сорго, кісточки персиків, абрикосів та 

ін.).

•Ціанід, що утворюється в результаті деградації цих глікозидів, зазвичай детоксикується перетворюючись в тіоціанат.               
• -C N →  N C S -

Ця реакція включає СN–-йон, SО3
–-йон і фермент S-трансферазу. 

•Проте, за великої кількості глікозиду шлях детоксикації пригнічується і може з'явитися токсичність. 
•Відомі випадки отруєння людей в результаті вживання маніоки, гіркого мигдалю та отруєння великої рогатої худоби – в 
результаті споживання недозрілого проса або сорго.

•Ідеальний захист від ціанідного отруєння – виключити з раціону ціаногенну їжу. 
•Ці харчові продукти повинні зберігатися лише дуже короткий час. Треба проводити заходи, щоб після збирання не було
«побитих» плодів. 
•Плоди повинні бути ретельно відібрані, а потім добре промиті для видалення ціанідів.



Фізіологічне значення
вуглеводів



ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ВУГЛЕВОДІВ

• Вуглеводи є основною складовою частиною харчового раціону
людини, оскільки їх споживають приблизно в 4 рази більше, ніж
жирів і білків. Вони виконують в організмі багато різноманітних
функцій



Енергетична функція

• Упродовж життя людина в середньому споживає близько 14 т
вуглеводів, у тому числі більше 2,5 т моно- і дисахарідів.

• За рахунок вуглеводів забезпечується близько 60% добового
енергоспоживання, тоді як за рахунок білків і жирів разом
узятих – тільки 40%

• В результаті біологічного окиснення вуглеводів (а також жирів і,
в меншій міри, білків) у організмі вивільняється енергія, яка
акумулюється у вигляді багатої на енергію сполуки –
аденозинтрифосфатної кислоти.

• Під час окиснення 1 г вуглеводів в організмі утворюється 16,7
кДж (4 ккал) енергії.



Пластична та синтетична функція

• Ця група речовин та їх похідні входять до складу різних тканин
та рідин, і є пластичними матеріалами. Сполучна тканина
містить мукополісахариди, до складу яких входять вуглеводи та
їх похідні.

• Вуглеводи потрібні для біосинтезу нуклеїнових кислот, замінних
амінокислот, як складова структурна частина клітин. Вони
входять до складу гормонів, ферментів і секретів слизових
залоз.



Регуляторна та захисна функція

• Регуляторна функція вуглеводів різноманітна. Вони
протидіють накопиченню кетонових тіл під час
окиснення жирів, регулюють обмін вуглеводів і
діяльність центральної нервової системи.

• Важливу роль відіграють вуглеводи, виконуючи
захисні функції. Так, глюкуронова кислота,
з'єднуючись з деякими токсичними речовинами,
утворює розчинні у воді нетоксичні складні ефіри,
що легко видаляються з організму.



За харчовою цінністю вуглеводи
поділять на

засвоювані і незасвоювані.
Засвоювані вуглеводи перетравлюються і метаболізуються в організмі людини. 
• До них відносяться
• глюкоза,
• фруктоза,
• сахароза,
• лактоза, 
• мальтоза,
• α-глюканові полісахариди – крохмаль, декстрини і глікоген.

Незасвоювані вуглеводи не розщеплюються ферментами, що секретуються в травному тракті
людини. 

До незасвоюваних вуглеводів відносяться
рафінозні олігосахариди
не-α-глюконові полісахариди – целюлоза, геміцелюлоза, пектинові речовини, лігнін, камедь і

слиз.



ЗАСВОЮВАНІ ВУГЛЕВОДИ

• Споживання глюкози і фруктози – двох найбільш поширених в природі
моносахаридів – досягає 20% загального споживання вуглеводів. 

• З кишківника вуглеводи всмоктуються в кров тільки у вигляді глюкози і
фруктози.

• Глюкоза в якості поживного матеріалу в організмі людини
використовується в основному нервовими клітинами, мозковою
речовину нирок і еритроцитами.

• Депонується глюкоза у вигляді глікогену печінки (100 г) і м'язів(250 г). 

• У організмі постійний рівень концентрації глюкози в крові
підтримується за допомогою гормонів підшлункової залози – інсуліну і
глюкагону.



• Фруктоза є менш поширеною, ніж глюкоза, і так само швидко окиснюється. 
• Фруктоза має найбільшу солодкість з усіх відомих цукрів.

• Потрапляючи в організм, велика її частина швидко засвоюється тканинами без інсуліну, інша, менша, 
перетворюється на глюкозу. Те, що фруктоза здатна засвоюватися без інсуліну, робить її незамінною в 
живленні хворих діабетом. 

• харчовими джерелами глюкози і фруктози є мед, солодкі овочі і фрукти
• . 
• У насінних переважає фруктоза, а в кісточкових (абрикоси, персики, сливи) – глюкоза. Кількість фруктози і

глюкози в ягодах приблизно однаково



• Цукор є рафінованим продуктом.

• Під час попадання в кишечник сахароза швидко розпадається на 
глюкозу і фруктозу і всмоктується в кров.

• У крові помітно підвищується концентрація глюкози. Це своєрідний
удар по підшлунковій залозі, від якої вимагається поставляти
організму достатню кількість гормону інсуліну, щоб відрегулювати
вміст глюкози в крові. Подібні різкі коливання рівня глюкози в крові
вимагають від організму напруженої роботи, і навіть включення
резервних регуляторних можливостей.



Найбільш частий і

серйозний наслідок

надмірного споживання

рафінованого цукру –

порушення обміну

речови



• Лактоза – найбільш важливий вуглевод в період грудного вигодовування і під час штучного 
вигодування маленьких дітей. 

• Основним джерелом лактози в харчових продуктах є молоко (4,8-5,2%), вершки (3,7%), 
сметана і кефір (3,1-3,6%).

• За відсутності або зменшенні ферменту лактази, що розщеплює лактозу до глюкози і
галактози, настає непереносимість молока.



•Велике значення для життєдіяльності організму мають олігосахариди, що
містять більше двох моносахаридів.

• З причини складнішої хімічної структури ця група харчових компонентів
значно повільніше піддається дії травних ферментів.

•Велика їх частина переходить в товстий кишківник, де активно
використовується як поживний субстрат представниками природної
мікрофлори кишківника і особливо біфідобактеріями. У свою чергу це
сприяє відновленню нормальних мікробних співвідношень і лужно-
кислотного балансу в кишківнику, а також забезпечують організм цілим
рядом вітамінів мікробного походження. З цієї причини ця група сполук
відноситься до групи біфідогенних чинників і частково компенсує недолік
харчових волокон.



•Серед полісахаридів рослинних продуктів найбільше значення в живленні людини має крохмаль.

•У організмі людини крохмаль поступово розпадається в травному тракті і починається його розпад вже у 
ротовій порожнині. 

• Процес гідролізу крохмалю в кишечнику відбувається поступово, прийом його з їжею не викликає такого 
різкого підйому цукру в крові і надмірного напруження інсуляторного апарату підшлункової залози, як 
глюкоза. 

•Крохмаль знижує вміст холестерину в печінці і в сироватці крові, сприяє синтезу рибофлавіну кишковими
бактеріями, який, входячи у ферменти сприяє перетворенню холестерину на жовчні кислоти і виведенню
його з організму, що має велике значення для запобігання атеросклерозу. 

•Крохмаль сприяє інтенсифікації обміну жирних кислот.

•Найбільше крохмалю міститься в хлібопродуктах (40-73%), насінні бобових рослин (40-45%) і картоплі (15%).



• У тваринних продуктах міститься відносно
невелика кількість глікогену (у печінці –
2...10%, в м'язовій тканині – 0,3...1,0%).

• За нестачі вуглеводів в організмі
з'являються слабкість, запаморочення, 
головний біль, відчуття голоду, сонливість, 
пітливість, тремтіння в руках.



НЕЗАСВОЮВАНІ ВУГЛЕВОДИ
Основними незасвоюваними вуглеводами "харчові волокна»
• Харчові волокна – суміш різних
структурних полісахаридів рослинних клітин
целюлоза, 

геміцелюлоз
пектинових речовин
Лігніну
анеструктурних полісахаридів
камеді, 
слизі, 
полісахаридів, що використовуються як харчові добавки.

Харчові волокна стійкі до процесів травлення і адсорбції в тонкому 
кишечнику; вони частково або повністю можуть ферментуватися
мікрофлорою товстого кишечника.



Класифікація харчових волокон

За будовою полімерів вони поділяються на:
• – гомогенні (целюлоза, пектин, лігнін, альгінова

кислота);
• – гетерогенні (целюлозолігніни, геміцелюлозо-

целюлозолігніни та ін.).

За видом сировини:
• – харчові волокна з нижчих рослин (водоростей і

грибів);
• – харчові волокна з вищих рослин (злаків, трав, 

деревних).



За фізико-хімічними властивостями:
– розчинні у воді (пектин, камедь, слиз, розчинні фракції

геміцелюлози);
– нерозчинні (целюлоза, лігнін, деякі геміцелюлози).

За методами виділення з сировини:
– неочищені волокна: у складі цілісного зерна і борошна з нього, 

нетрадиційні види борошна – вівсяна, горохова, пшоняна, 
вторинні продукти рослинної сировини;

– препарати волокон, виділені і очищені.

За ступенем мікробної ферментації в товстій кишці:
– такі, що майже (чи) повністю ферментуються: пектин, камедь, 

слиз, геміцелюлози, інулін;
– такі, що частково ферментуються: целюлоза, геміцелюлози;
– неферментовані: лігнін.



За основними медико-біологічними ефектами:
– такі, що прискорюють і підвищують відчуття насичення, завдяки
зв'язуванню води в шлунку – пектин, гуар та ін.
– такі, що інгібують евакуаторну функцію шлунку – в'язкі харчові волокна 
(гуар та ін.).
– такі, що стимулюють моторну функцію товстої кишки – аморфні харчові
волокна (целюлоза та ін.).
– такі, що збільшують масу фекалій і, відповідно, частоту дефекації за 
рахунок утримування води в просвіті товстої кишки (харчові волокна 
пшениці, бобових) і зростання маси мікрофлори товстої кишки (харчові
волокна капусти та ін.).
– такі, що сорбують жовчні кислоти, холестерин, токсини і радіонукліди–
гуар, целюлоза, пектин, лігнін.

– такі, що уповільнюють всмоктування вуглеводів – пектин, гуар.
– такі, що знижують рівень глюкози і інсуліну в крові – пектин, β-глюкани.
– такі, що чинять антиоксидантну дію – лігнін.
– такі, що мають пребіотичні властивості, сприяють нормалізації
мікрофлори кишечника, – гуміарабік, інулін, полідекстроза.



• Целюлоза – основний структурний компонент 
оболонки рослинної клітини. Основна її
фізіологічна дія – здатність зв'язувати воду (до 
0,4 г води на 1 г клітковини).

• Геміцелюлози – полісахариди клітинної
оболонки, що складаються з полімерів
глюкози й інших гексоз. Вони здатні також
утримувати воду і зв'язувати катіони.



•
•Пектинові речовини входять до числа основних компонентів рослин і водоростей. Загальною ознакою
пектинових речовин є основний ланцюг полігалактуронової кислоти. Однією з найважливіших властивостей
пектинових речовин є комплексоутворювальна здатність, що ґрунтується на взаємодії молекули пектину з
іонами важких металів і радіонуклідів. Це дає основу рекомендувати пектин для включення в раціон
харчування осіб, що знаходяться в середовищі, забрудненому радіонуклідами, і що мають контакт з важкими
металами. Профілактична норма пектину, затверджена ВООЗ, складає 2...4 г на добу; для осіб, працюючих в
несприятливих умовах, складає 8...10 г на добу.

•Пектин має лікувальні властивості і застосовується у випадку розладів травного тракту (гастроентерити,
діарея), зменшує втрату води організмом, скорочує згортання крові, зв'язує багато отрут, уповільнює
виділення з організму аскорбінової кислоти, інсуліну, антибіотиків, знижує вміст холестерину в крові, впливає
на обмін жовчних кислот, має анафілактичну дію, зумовлює пролонговану дія багатьох лікарських речовин.
Пектин зв'язує стронцій, кобальт, радіоактивні ізотопи. Велика частина пектинів не перетравлюється і не
всмоктується організмом, а виводиться з нього разом з шкідливими речовинами. Пектини покращують
травлення, знижують процеси гниття в кишечнику і виводять отруйні продукти обміну, що утворюються в
самому організмі; сприяють виробленню в кишечнику вітамінів групи В, особливо В12, життєдіяльності і
зростанню корисних мікроорганізмів в кишечнику, виведенню зайвої кількості холестерину.

•Пектин яблук затримує розмноження грипозного вірусу "А", зменшує наслідки ртутного і свинцевого
отруєння, сприяє виведенню свинцю з кісткової тканини. Пектин у відносно великих кількостях міститься в
овочах (0,4...0,6%), фруктах (від 0,4% у вишнях до 1% в яблуках, але особливо багато в шкірці – від 1,5% в
яблучній до 30% в цитрусовій) і ягодах(від 0,6% у винограді до 1...2% в чорній смородині), а також в суниці,
журавлині, апельсинах, калині та ін.

•У промислових масштабах пектин отримують з буряка, віджатих лимонів, яблук і інших продуктів. Він
широко використовується в харчовій промисловості для виробництва джемів, зефіру, мармеладу, повидла.



Харчові волокна – один з
компонентів комплексної
профілактики порушень
жирового обміну, 
атеросклерозу, цукрового
діабету, жовчнокам'яної
хвороби. 

Нестача харчових волокон 
викликає розвиток
сечокам'яної хвороби, 
виразкової хвороби шлунку і
дванадцятипалої кишки, 
подагри, карієсу і навіть
варикозного розширення
вен



• Добова норма харчових
волокон для дорослої
людини – 25...30 г.

• До продуктів з найбільш
високим вмістом харчових
волокон відносяться
пшеничні і житні висівки, 
хліб з борошна грубого 
помелу, білково-
висівковий хліб, 
сухофрукти (особливо 
чорнослив, урюк, курага), 
буряк, морква, крупи
(ячна, гречана, перлова, 
вівсяна), окремі фрукти, 
ягоди, овочі

Продукти
Вміст полісахаридів, г/100 г

Клітковина Геміцелюлоза Пектин
Хліб житній 1,10 6,4 -

Хліб пшеничний з борошна 2-гого сорту 0,40 4,1 -

Батони 0,15 3,4 -
Сухарі вершкові 0,11 3,5 -

Макаронні вироби 0,10 5,1 -
Баклажани 1,30 0,1 0,4

Капуста 1,00 0,5 0,6
Картопля 1,00 0,3 0,5

Лук ріпчастий 0,70 0,2 0,4
Морква 1,20 0,3 0,6
Огірки 0,70 0,1 0,4

Абрикоси 0,80 0,3 0,7
Вишня 0,50 0,1 0,4
Груша 0,60 0,2 0,6

Персики 0,90 0,2 0,7
Сливи 0,50 0,2 0,9

Черешня 0,30 0,2 0,4
Яблука 0,80 0,4 1,0

Апельсини 1,40 0,2 0,6
Лимони 1,30 0,1 0,5

Мандарини 0,60 0,1 0,4
Виноград 0,60 0,6 0,6
Полуниця 4,00 0,2 0,7

Журавлина 2,00 0,3 0,7
Аґрус 2,00 0,2 0,7

Малина 5,10 0,1 0,6
Обліпиха 4,70 0,1 0,4

Смородина чорна 3,00 0,1 1,1
Соя 4,30 6,3 -

Крупа гречана 1,10 - -
Крупа пшенична 0,70 3,9 -

Крупа рисова 0,40 - -
Горох 5,70 4,4 0,3

Квасоля 3,80 3,9 0,2



Перетворення вуглеводів у 
технологічному процесі моно і 
дисахаридів. Ферментативний 
гідроліз полісахаридів. Харчова 

цінність вуглеводів



ПЕРЕТВОРЕННЯ ВУГЛЕВОДІВ У
ПРОЦЕСІ ВИРОБНИЦТВА 
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

При переработке и хранении пищевого сырья и продуктов углеводы претерпевают 
сложные и разнообразные превращения, зависящие от:
состава углевода
температуры 
рН среды
влажности

наличия ферментов
присутствия в продуктах других компонентов, взаимодействующих с углеводами 
(белков, липидов, органических кислот и других).



Основными процессами, протекающими в углеводах при 
различных видах технологической обработки и 
хранения пищевых продуктов, являются : 

• кислотный и ферментативный гидролиз ди- и 
полисахаридов; 

• брожение моно- и дисахаридов;

• меланоидинообразование; 

• карамелизация.



Гідроліз вуглеводів

•У багатьох харчових виробництвах відбувається гідроліз харчових глікозидів,
олігосахаридів та полісахаридів.

• Гідроліз залежить від багатьох факторів:
•рН,
•температури,
•аномерної конфігурації,
• ферментів

•Процес гідролізу важливий для процесів отримання харчових продуктів, але також і
для процесів їх зберігання.

•Під час зберігання реакції гідролізу можуть приводити до небажаних змін кольору
або, у випадку полісахаридів, до їх нездатности утворювати гелі.

•Гідроліз ді-і полісахаридів найбільш поширений процес, що протікає в харчових
продуктах при тепловій і холодильній обробці, а також при зберіганні картоплі, плодів і
овочів в охолодженому і замороженому стані



Зернові цукрові сиропи отримують з дешевої
крохмалевмісної сировини та крохмалю (жито,
кукурудза, сорго та ін.)

•У процесі отримання цукрових сиропів з крохмалю
ступінь конверсії крохмалю в D-глюкозу вимірюють в
одиницях глюкозного еквіваленту (ГЕ) – це вміст (у %)
утворених редукуючих цукрів, виражений в глюкозі на
сухі речовини (СР) сиропу.



Гідроліз крохмалю
При гидролизе крахмала конечными продуктами распада являются мальтоза и D-глюкоза,

Гидролиз крахмала определяется особенностями строения крахмала, в частности: 

Амилоза состоит из длинных неразветвленных цепей  и в воде амилоза не дает истинного раствора, но 
образует гидратированные мицеллы.

Амилопектин также образует коллоидные или мицеллярные растворы, его цепи сильно разветвлены: 
молекулы глюкозы в ветви соединены гликозидными связями  альфа- (1-4)-типа, но связи в точках 
ветвления относятся к альфа(1-6)-типу.



Гідроліз крохмалю
1. Кислотний гідроліз

Під час гідролізу крохмалю під дією кислот спочатку має місце послаблення і розрив
асоціативних зв’язків між макромолекулами амілози і амілопектину. Це супроводжується
порушенням структури крохмальних зерен та утворенням гомогенної маси

Далі відбуваєтьс розрив α-D-(l,4)- і α- D-(1,6)-з’язків з приєднанням за місцем розриву
молекули води.



В процесі гідролізу збільшується число вільних альдегідних груп, зменшується ступінь
полімеризації.

Кінцевим продуктом гідролізу є глюкоза. На проміжних стадіях утворюються
декстрини, три- і тетрацукри, мальтоза

У процесі гідролізу підвищується вміст редукуючих (відновних) речовин, а вміст
декстрину зменшується, глюкози – збільшується, концентрація мальтози, три- і
тетрацукрів спочатку збільшується, потім їх кількість знижується



Процеси, що відбуваються за кислотного 
гідролізу крохмалю



•Декстрини – це полісахариди різної молекулярної маси

•Амілодекстрини .

•Еритродекстрини

•Ахродекстрини розчинні в 70% етанолі, з розчином цоду комплексних сполук не
утворюють.

•Мальтодекстрини не осаджуються спиртом, комплексних сполук з розчином йоду не
утворюють.

•Декстрини впливають як на технологічні процеси виробництва харчових продуктів,
так і на їх якість. Наприклад, для підвищення в’язкості розчинів в кондитерській
промисловості використовують низькозацукрену карамельну патоку, що містить до
55...60% декстринів, які виконують роль антикристалізаторів сахарози і сприяють
отриманню карамельної маси високої якості.
•У виробництві цукру декстрини відіграють негативну роль, так як гальмують
кристалізацію сахарози, підвищують її втрати з патокою.
•В хлібопекарному виробництві підвищений вміст декстринів в пшеничному борошні
або тісті призводить до різкого зниження якості готових продуктів: хліб виходить з



Кислотний гідроліз довгий час був головним під час

отримання глюкози з крохмалю.

Цей спосіб має ряд недоліків:

-використання високих концентрацій кислот

-використовування високої температури, що приводить

до утворення продуктів термічної деградації і дегідратації

вуглеводів і реакції трансглікозилювання.



2. Ферментний гідроліз

Крохмаль гідролізує під дією амілолітичних ферментів.

До групи амілолітичних ферментів відносяться:

α- і β-амілаза, 

глюкоамілаза, 

пулуланаза



α-Амілаза, діючи на ціле крохмальне зерно, атакує його, розриваючи поверхню та утворюючи канали, тобто
розколює зерно на частини.
Клейстеризований крохмаль гідролізує під дією α-амілази з утворенням продуктів, які не зафарбовуються
йодом, – в основному низькомолекулярних декстринів.
Процес гідролізу крохмалю багатостадійний. В результаті дії α- амілази на перших стадіях процесу в
гідролізаті накопичуються декстрини, потім з’являються тетра- і тримальтози (не зафарбовуються йодом),
які дуже повільно гідролізують під дією α-амілази до ди- і моносахаридів

Амілази бувають двох типів: ендо- і екзоамілази

Ендоамілазою є α-амілаза, яка здатна до розриву внутрішньомолекулярних
зв’язків у високополімерних ланцюгах субстрату.

Гідроліз амілози



Екзоамілазами є глюкоамілаза і β-амілаза – це ферментами, що
атакують субстрат з нередукуючого кінця. 

гідроліз амілопектинугідроліз амілози

Дія β-амілази на крохмаль

Дія глюкоамілази на крохмаль



Гідроліз сахарози
•Оскільки сахароза як сировина використовується в багатьох виробництвах,
необхідно враховувати її виняткову здатність до гідролізу. Це може відбуватися
під час нагрівання у присутности невеликої кількости харчових кислот.

•Утворені при цьому редукуючі цукри (глюкоза, фруктоза) можуть брати участь в
реакціях дегідратації, карамелізації і меланоїдинутворення, утворюючи кольорові
та ароматичні речовини. У ряді випадків це може бути небажано.



Ферментативний гідроліз сахарози

•Ферментативний гідроліз сахарози під дією β-фруктофуранозидази
(сахарази, інвертази) відіграє позитивну роль у ряді харчових технологій.

•Під дією β-фруктофуранозидази на сахарозу утворюється глюкоза і
фруктоза. Завдяки цьому в кондитерських виробах (в помадних цукерках)
додавання β-фруктофуранозидази попереджає черствіння цукерок, в
хлібопекарських виробах – сприяє поліпшенню аромату.

•Інверсія сахарози під дією β-фруктофуранозидази відбувається на
початковій стадії виробництва виноградних вин.

•Інвертні сиропи, отримані під дією β- фруктофуранозидази на сахарозу,
використовуються у процесі виробництва безалкогольних напоїв.





Ферментативний гідроліз
полісахаридів, які не містять

крохмаль

Ферментативний гідроліз некрохмалевмісних
полісахаридів відбувається під дією
ферментів:

• целюлолітичного, 

• геміцелюлазного

• пектолітичного комплексу





Гідроліз целюлози під дією ферментів
целюлітичного комплексу можна представити:





Гідроліз геміцелюлоз
Гідроліз геміцелюлоз відбувається під дією комплексу

геміцелюлозних ферментів. 

Геміцелюлози різні за будовою, молекулярною масою і складом, 
вони є складовими клітинних оболонок рослин.

Під час гідролізу геміцелюлоз утворюється різний набір сполук: 
• глюкозу, 
• фруктозу, 
• манозу, 
• галактозу, 
• ксилозу, 
• арабінозу, 
• глюкуронову і галактуронову кислоти.



Гідроліз пектинових речовин

• Гідроліз пектинових речовин відбувається під дією
пектолітичних ферментів. 

• Пектинестераза піддає гідролізу естерні звʼязки в пектиновій
кислоті та пектині і відщеплює метиловий спирт.

• Механізм дії пектинестерази:



Полігалактуроназа

• Полігалактуроназа здійснює гідролітичне
розщеплення α-1,4- глікозидних зв’язків у ланцюзі
пектинових речовин і за своєю дією на пектинові
речовини може бути ендо- та екзоферментом.



Реакції дегідратації та термічної 
деградації вуглеводів

•Реакції дегідратації та термічної деградації вуглеводів каталізуються
кислотами і лугами, відбувається за типом β-елімінації. 

•Пентози при дегідратації, утворюють фурфурол, 

•Гексози – оксиметилфурфурол , 2- гидроксіацетилфуран, ізомальтол та 
мальтол

Фурфурол і оксиметилфурфурол утворюються у процесі теплової обробки
фруктових соків. Фурфурол токсичніший від оксиметилфурфуролу.

Реакція перетворення глюкози в оксиметилфурфурол
відбувається у три стадії



Перетворення D-глюкози в 3-
дезоксиглюкозон







Реакції, які відбуваються під час теплової обробки цукрів, можуть бути 
поділенні на:

• без розриву С – С зв’язку
• з розривом цього зв’язку.

Реакції без розриву С–С-зв’язку



Реверсія глюкози

Реверсія глюкози – процес, що є зворотнім
процесу полімеризації, з утворенням в 
основному інших дисахаридів – гентіобіоза, 
ізомальтози та ін., а також трисахаридів і
складніших олігосахаридів.



•Під час отримання глюкози кислотним гідролізом крохмалю, який переважно
проводять в сильнокислому середовищі за високої температури, можуть
утворюватися ізомальтоза і гентіобіоза.

• Протікання таких реакцій є негативною характеристикою кислотного способу
отримання глюкози:



У процесі теплової обробки деяких харчових продуктів
можуть утворюватися в значній кількости ангідросахароза,



Реакції з розривом С–С-зв’язку

Реакції з розривом С–С-зв’язку приводять до 
утворення

летких кислот, 

кетону,

дикетонів, 

фурану, 

спиртів, 

ароматичних речовин,

карбону(ІІ) та карбон(ІV) оксидів. 



Карамелізація

• Пряме нагрівання вуглеводів, особливо цукрів та
цукрових сиропів, сприяє протіканню реакцій, які
називаються карамелізацією.

• Реакції каталізуються кислотами, лугами і деякими
солями.

• При цьому утворюються коричневі продукти з типовим
карамельним ароматом









Комплекс реакцій, які відбуваються під час карамелізації, приводить до утворення
різноманітних кільцевих систем з унікальним смаком та ароматом. 

• мальтол (З-гідрокси-2-метилпіранон) та ізомальтол (3- гідрокси-2-ацетилфуран) 
мають запах печеного хліба

•2-Н-4-гідрокси-5- метилфуранон – аромат смаженого м’яса. 

•продукти мають солодкий смак, що також визначає їх позитивну роль в харчових
продуктах



Реакція Майяра
(меланоїдинутворення)

• Реакція Майяра є першою стадією реакції
неферментативного потемніння харчових
продуктів. 

• Для протікання реакції потрібна наявність
нередукуючого цукру, амінної сполуки
(амінокислоти, білки) і небагато води.



Схематичне зображення
перетворень під час потемніння

харчових продуктів



Утворення глюкозоаміну – початкова
стадія реакції Майяра

Карбонільний карбон редукуючого цукру у відкритому ланцюзі піддаєтться
нуклеофільній атаці вільною електронною парою амінокислоти. 
Далі відбувається відщеплення води і замиканням кільця з утворенням глюкозоаміну



Утворення кетозоаміну
(перегрупування за Амадорі)

Глюкозоамін піддається перегрупуванню за Амадорі і переходить в амінокислоту
(фруктозоамін)



Перегрупування Хейтса
(утворення глюкозоаміну із кетоз)

Якщо на початковій стадії присутня кетоза, то також утворюється глюкозоамін за 
рахунок перегрупування Хейтса



• Продукти реакції, отримані під час перегрупування за Амадорі,
можуть далі перетворюватися двома шляхами:

• через дикарбонільні проміжні сполуки (дифруктозогліцин)

• через утворення проміжних дезоксигексозулоз (3-
дезоксигексозонів).

• Обидва ці шляхи ведуть до утворення меланоїдинових пігментів –
сполук, що мають піразинові та імідазольні кільця



Утворення дифруктозогліцину
(наступне перегрупування за Амадорі)



Продукти Амадорі



Утворення меланоїдинових
пігментів



• Здатність до реакції Майяра характерна не 
лише для лізину, але і для інших важливих
амінокислот – L-аргініну і L-гістидину



Розпад за Стреккером

• Розпад за Стреккером включає взаємодію дикарбонільних проміжних
продуктів реакції мелаїноутворення та амінокислот.

• При цьому утворюються леткі (альдегіди, піразини та ін.) продукти, які
впливають на аромат.

• Ці речовини утворюються в процесі технологічної обробки (під час
випікання хліба, обжарювання кавових зерен, варіння) і їх поява часто
буває пов’язана з формуванням характерного для продукту аромату



Утворення ароматичних речовин
• Цю реакцію використовують для отримання продуктів з

різними запахами – шоколаду, меду, хліба.

Продукт реакції Стреккера, який утворився з простої дикарбонільної сполуки –
піровиноградного альдегіду (продукт розкладу цукру), може, конденсуючись, 
утворити диметилпіразин



Фактори, що впливають на реакцію
мелаїноутворення

• До цих чинників відноситься
Температура: збільшення швидкості реакції за високих температур. 
рН- за рН 6 відбувається невелике потемніння, а найібльш сприятлива область рН для 
реакції 7,8-9,2. 
Вологість: максимальне потемніння відбувається за проміжного вологовмісту αW= 0 - 1
Наявність йонів металів: підвищення інтенсивности потемніння у присутности йонів Cu(ІІ) 
і Fe
Cтруктура цукру: Спостерігається зменшення здатности утворювати коричневі пігменти в 
рядах: 
D-ксилоза – L-арабіноза (пентози); 
D-галактоза – D-маноза – D-глюкоза – D-фруктоза (гексози); 
мальтоза – лактоза – сахароза (дисахариди). . 
Характер амінокислоти. Чим далі розташована аміногрупа від карбоксильної, тим дана 
амінокислота активніша в реакції Майяра.

Контроль умов важливий і з точки зору можливості отримання токсичних продуктів
деградації. 



Окиснення до альдонових, 
дикарбонових та уронових кислот.

• Окиснення D-глюкози
• Продуктом окиснення є β-лактон, який перебуває в рівновазі з γ-лактоном і

вільною формою альдонової кислоти . Ця форма переважає за рН 3.

окиснення до альдонових кислот



Окиснення D-галактози до D-
галактуронову кислоту

Окиснення до уронових кислот



Отримання глюкуронової кислоти

При дії більш сильних окисників (наприклад, нітратної кислоти) 
утворюються дикарбонові кислоти.



Процеси бродіння

• Бродіння – процес (в якому беруть участь 
вуглеводи), що

• Бродіння використовується в деяких
харчових технологіях: 

• під час приготування тіста у процесі
виготовленні хліба, 

• у виробництві пива, квасу, спирту, вина та 
інших продуктів.



Спиртове бродіння здійснюється завдяки життєдіяльности ряду мікроорганізмів ( дріжджі роду
Saccharomyces).

Сумарно спиртове бродіння виражається рівнянням:

В незначній кількості утворюються
бурштинова, лимонна, оцтова кислота,
суміш амілового, ізоамілового, бутилового та інших спиртів,
дикетони, 
оцтовий альдегід,
гліцерин
невелика кількість яких надає специфічного аромату винам, пиву та іншим спиртним

напоям.

Спиртове бродіння



•Різні цукри зброджуються дріжджами з різною швидкістю.
•Найбільш легко піддаються бродінню глюкоза і фруктоза, повільніше маноза,
ще повільніше – галактоза; пентози дріжджами не зброджуються.

•З дисахаридів добрим субстратом спиртового бродіння є сахароза і мальтоза.
Однак обидва цукри зброджуються лише після попереднього гідролізу на
моносахариди ферментами α-глікозидазою і β-фруктофуранозидазою
дріжджів.

•У присутності кисню спиртове бродіння припиняється і дріжджі отримують
енергію, необхідну для їх розвитку і життєдіяльності, шляхом кисневого
дихання. При цьому дріжджі витрачають цукор значно економніше, ніж в
анаеробних умовах. Припинення бродіння під впливом кисню отримало
назву «ефект Пастера».







Молочнокисле бродіння

Молочнокисле бродіння - з однієї молекули гексози
утворюються дві молекули молочної кислоти:



Мікроорганізми, які викликають
молочнокисле бродіння

поділяються на дві великі групи

1. гомоферментативні молочнокислі бактерії,
утворюють молочнокислу кислоту

2. гетероферментативні молочнокислі
бактерії, які утворюють молочну та оцтову
кислоти, та етиловий спирт.



Маслянокисле бродіння
Використовується для отримання масляної кислоти, 

зустрічається на деяких виробництвах як побічне
небажане явище. 

Масляна кислота надає гіркий смак продуктам, є
причиною псування творога, масла.















МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ВУГЛЕВОДІВ В 
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ

КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ВУГЛЕВОДІВ. 

•Вміст цукрів в харчових продуктах визначають хімічними та фізичними методами. За принципом

дії їх можна розбити на такі основні групи:

• - поляриметричні методи ґрунтуються на властивості вуглеводів обертати площину поляризації

поляризованого світла;

• - хімічні методи ґрунтуються на здатності моносахаридів і деяких складних цукрів, які містять в

молекулі вільну альдегідну або кетонну групи, окиснюватись оксидами важких металів;

• - колориметричні методи ґрунтуються на здатності сахарів у кислому середовищі

перетворюватись у фурфурол або оксиметилфурфурол, які з артроном і резорцином дають

забарвлені сполуки;

• - ферментативні методи ґрунтуються на специфічності ферменту каталізувати тільки певну

хімічну реакцію або розривати строго певний хімічний зв'язок



Поляриметричний метод. 

В основу методу покладена властивість асиметричних атомів вуглецю
вуглеводів обертати площину поляризації поляризованого променя і
зводиться до визначення кута обертання поляризованого світла

В залежності від направлення обертання площини поляризації
розрізняють право- та лівообертаючі оптично активні речовини. 
Так сахароза, глюкоза, мальтоза – правообертаючі,
а фруктоза – лівообертаюча. 



• Як поляризатор використовується призма Ніколя.  
Вона має здатність поляризувати світло. 

• Якщо поляризоване світло пропустити через розчин
цукру, то площина поляризації повернеться на 
певний кут α



Кут обертання площини поляризації світла
залежить від

• довжини хвилі світла, 

• концентрації сахарози, 

• відрізка шляху, який проходить промінь
(товщина шару), 

• температури розчину:



ХІМІЧНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ 
ВУГЛЕВОДІВ

•Суть хімічних методів визначення сахарози у готових виробах
полягає в переведенні сахарози в розчин, гідролізі сахарози з
утворенням редукувальних сахарів і окисненні останніх
оксидами важких металів або йодом у лужному середовищі. 

Серед металів як окисники використовують оксид міді (ІІ), 
оксид заліза (ІІІ). Найпоширенішими є методи, ґрунтовані на 
окисненні сахарів оксидом міді (ІІ): 
•перманганатний метод (метод Бертрана), 
•напівмікрометод ВНДІХП, 
•метод гарячого титрування, які передбачені стандартом для 
визначення масової частки сахарози в булочних виробах,
• метод Лейна і Ейнона – у кондитерських виробах. 



•На першому етапі хімізм названих методів однаковий і полягає в 
тому, що як джерело оксиду міді (ІІ) використовують рідину Фелінга, 
яку одержують змішуванням двох розчинів: Фелінга І (розчину CuSO4) 
і Фелінга ІІ (лужного розчину тартрату калію-натрію – сегнетової солі). 

•При змішуванні цих двох розчинів спочатку утворюється блакитний
осад гідроксиду міді, який одразу розчиняється в результаті утворення
комплексної сполуки міді й сегнетової солі



На другому етапі.
Комплексна сполука нестійка і під час нагрівання в присутності

редукувальних сахарів розпадається з утворенням окисника CuO. 

У результаті реакції з сахарами утворюється осад Cu2O, кількість якого
еквівалентна кількості сахарів



В основу перменганатного метода Бертрана покладено визначення
маси оксиду одновалентного купруму Cu2O, який випав в осад при 
взаємодії реактиву Фелінга з редукуючими цукрами. 

Маса осаду визначається методом взаємодії його з сполуками
трьохвалентного феруму (шляхом титрування розчину перманганатом 
калію)



•Метод Вільштеттера і Шудля грунтується на тому, що йод в лужному
середовищі кількісно окиснює альдосахари у відповідні одноосновні
кислоти, кетози при цьому не змінюються:

Різниця між витратою розчину тіосульфату натрію на титрування в 
контрольному і робочому аналізі показує, яка кількість йоду витрачена на 
окиснення альдоз. Цей метод застосовують для визначення глюкози
(альдози) в присутності кетоз



•У напівмікрометоді ВНДІХП, у методі Шорля та інших визначають не
кількість утвореного Сu2О, а кількість Cu2+ , що не прореагувала. Для
цього після реакції сахарів із розчинами Фелінга в реакційну колбу
додають розчин йодистого калію і сірчану кислоту, внаслідок чого KІ
окислюється до І2. Йод, що виділився, відтитровується тіосульфатом
натрію Na2S2O3:

Отже, кількість Na2S2O3, що пішла на титрування І2, еквівалентна кількості CuO, 
що не прореагувала.



•Метод гарячого титрування заснований на здатності редукуючих
сахарів відновлювати в лужному розчині Сu (II) в Cu (I) і полягає в 
тому, що лужний розчин міді (реактив Фелінга) у процесі кип’ятіння
титрують розчином сахарів у присутності метиленової сині як 
індикатора. 



ВИЗНАЧЕННЯ САХАРІВ КОЛОРИМЕТРИЧНИМ ТА 

ФЕРМЕНТАТИВНИМИ МЕТОДАМИ

Колориметричні методи визначення сахарів базуються на 

їх здатності під дією кислот утворювати сполуки ряду 

фурану: фурфурол, оксіметилфурфурол. 

Сполуки ряду фурану здатні утворювати кольорові

розчини з гетероциклічними сполуками ряду бензолу і це

використовують для визначення масової частки цукрів. 

Розрізняють метод визначення сахарів з артроном і

резорцином



Ферментативні методи визначення сахарів ґрунтуються на 
використанні ферментів з метою якісного і кількісного
визначення однієї речовини (сахарів) в суміші з другими і
базується на специфічності дії ферментів. 

Суть методу полягає в тому, що вуглеводи гідролізуються
препаратами, які містять ферменти, що гідролізують
глікозидні зв’язки (глюкозоредукуючі ферменти: α- і ß -
амілази і мальтаза). 

При проведенні аналізу крохмалевмісні продукти розварюють
для того, щоб розкрутити молекулу, потім охолоджують до 
50°С, вносять ферментний препарат і витримують певний час, 
після чого центрифугують, відбирають фільтрат і визначають в 
ньому масову частку цукру.



• Будова та класифікація ліпідів. 

• Будова та склад ліпідів. 

• Жирнокислотний склад олій та жирів. 
Гідроліз триацилгліцеринів



•Ліпідами називають складну суміш ефіроподібних органічних сполук з
близькими фізико-хімічними властивостями, яка міститься в клітинах рослин,
тварин і мікроорганізмах.

•Ліпіди поширені в природі і разом з білками і вуглеводами, будучи обов’язковим
компонентом кожної клітини.

•Вони широко використовуються під час одержання багатьох продуктів
харчування, є важливими компонентами харчової сировини, напівпродуктів і
готових харчових продуктів, багато в чому визначаючи їх харчову і біологічну
цінність і смакові якості.



Ліпіди нерозчинні у воді (гідрофобні), добре 
розчинні в органічних розчинниках :

• бензині,
• діетиловому етері, 
• хлороформі . 





•У рослинах ліпіди
накопичуються, 
головним чином, в 
насінні і плодах.

•Вміст ліпідів (%) в 
різних культурах 
приведений в таблиці



• У тварин і риб ліпіди концентруються в підшкірній, мозковій і
нервовій тканинах, а також тканинах, що оточують важливі
органи (серце, нирки). 

Вміст ліпідів в тушці риб
• осетрів20-25%, 
• оселедці – 10%, 

у туш наземних тварин він сильно коливається: 
33% (свинина), 
9,8% (яловичина), 
3,0% (поросята). 

У молоці
оленя – 17-18%,
кози – 5,0%, 

корови – 3,5-4,0% ліпідів. 



Класифікація ліпідів



•За хімічною будовою ліпіди є похідними жирних
кислот, спиртів, альдегідів, утвореними за допомогою
естерних, етерних, фосфоефірних, глікозидних зв’язків

•Ліпіди поділяють на дві основні групи: прості і складні
ліпіди.

•До простих нейтральних ліпідів (що не містять атомів
нітрогену, фосфору, сульфуру) відносят похідні вищих
жирних кислот і спиртів: глицероліпіди, віск, ефіри
холестерину, гліколіпіди та інші сполуки.

•Молекули складних ліпідів містять у своєму складі не
тільки залишки високомолекулярних карбонових
кислот, але і фосфатну або сульфатну кислоти.



• За будовою і здатністю до гідролізу ліпіди
поділяють на омилювані і неомилювані.

• Омилювані ліпіди під час гідролізу
утворюють декілька структурних
компонентів, а під час взаємодії з лугами –
солі жирних кислот (мила).

Омилювані і неомилювані ліпіди



Прості ліпіди
•Найбільш важлива і поширена група простих нейтральних ліпідів –
ацилгліцерини. 

•Ацилгліцерини (або гліцериди) – це естери гліцерину і вищих карбонових
кислот
•До складу жирів входять, триацилгліцерини , діацилгліцерини і
моноацилгліцерини



• Триацилгліцерини (ТАГ), молекули яких
містять однакові залишки жирних кислот,
називаються простими, різні – змішаними.

• Природні жири і оливи містять, головним
чином, змішані триацилгліцерини.

• Чисті ацилгліцерини – безбарвні речовини
без смаку та запаху.

• Забарвлення, запах і смак природних жирів
визначаються наявністю в них специфічних
домішок, характерних для кожного виду
жиру.





• За сучасними уявленнями, молекули триацилгліцеринів
в кристалах залежно від орієнтації кислотних груп
можуть мати форму

• виделки ,
• крісла ,
• стержня



• Температура топлення триацилгліцеринів, що
містять залишки транс-ненасичених кислот, вища,
ніж у ацилгліцеринів, що містять залишки цис-
ненасичених кислот з тим самим числом атомів
карбону.

• Кожна олія характеризується специфічним
коефіцієнтом заломлення (тим більшим, чим вища
ненасиченість жирних кислот і молекулярна маса).



Воски

•Воском називають естери вищих одноосновних карбонових
кислот ( з 18-30 атомами карбону) і одноатомних (що містять
одну групу ОН) високомолекулярних (з 18-30 атомами 
карбону) спиртів: 



•Віск дуже поширений в природі.

• У рослинах воски покривают тонким шаром лиски, стебла, плоди, оберігаючи їх від
змочування водою, висихання, дії мікроорганізмів.

•Вміст восків в зерні і плодах невеликий.
•
•У оболонках насіння соняшнику міститься до 0,2% воску від маси оболонки, в насінні
сої – 0,01%, рису – 0,05%.

• Воски – важливий компонент воскового нальоту виноградної ягоди – прюїну.



Гліколіпіди.

•Гліколіпідами називається велика і різноманітна за будовою група
нейтральних ліпідів, до складу яких входять залишки моноз.

•Вони (зазвичай в невеликих кількостях) містяться в рослинах
(ліпіди пшениці, вівса, кукурудзи, соняшнику), тваринах і
мікроорганізмах.

• Гліколіпіди виконують структурні функції, беруть участь у
побудові мембран, їм належить важлива роль у формуванні білків
клейковини пшениці, що визначають хлібопекарські якості муки.



•Найчастіше в побудові молекул гліколіпідів беруть участь D-галактоза, D-глюкоза, D-
манноза.



Гликоліпіди



Фосфоліпіди.

•Молекули фосфоліпідів побудовані із залишків спиртів,
жирних кислот, фосфатної кислоти , а також містять
нітрогенвмісні основи (найчастіше холін [НО-СН2-СН2-
(СН3)3N]+ОН або етаноламін НО-СН2-СН2-NH2), залишки
амінокислот і деяких інших сполук.



•У молекулі фосфоліпідів присутні замісники двох типів: гідрофільні і
гідрофобні:
•гідрофільні (полярні) угрупування – залишки фосфатної кислоти і азотистої
основи («голова»),
•гідрофобні (неполярні) – вуглеводневі радикали («хвости»).

Просторова структура фосфоліпідів показана на рис.



• Фосфоліпіди (фосфатиди) – обов’язкові компоненти рослин. 

• Вміст фосфоліпідів в різних культурах (у %) приведений в табл



•У оліях фосфоліпіди залежно від концентрації можуть

бути присутніми у вигляді індивідуальних молекул, а

також у вигляді груп асоційованих молекул – міцел



•За низької концентрації утворюються
сферичні міцели, в яких полярні частини
молекул утворюють зовнішній шар, а
гідрофобні – внутрішній;

•за підвищеної концентрації міцели
групуються в довгі циліндри.

•При подальшому зростанні концентрації
утворюється сферичний тип
рідкокристалічної структури – ламелярна
(шарувата), що складається з
бімолекулярних шарів ліпідів, розділених
шарами води.

•Наступне об’єднання міцел приводить до
випадання їх у вигляді осаду



Будова неомилюваних речовин

• Серед супутніх жирам неомилюваних
речовин важливе місце займають циклічні
спирти та їх ефіри – стероли і стерини.



Стерини

Стерини – аліциклічні речовини, що входять до групи стероїдів, зазвичай вони є
кристалічними одноатомними спиртами (стероли) або їх ефірами (стериди). 
Розрізняють
•зоостерини, що виділяються з тваринних об’єктів, 
•фітостерини (з рослин), 
•мікостерини, що виділяються з грибів. 
Стерини мають в своїй основі структуру пергідроциклопентанофенантрену.



•Стерини та їх похідні відіграють дуже важливу роль в житті всіх живих
організмів.
• У вигляді складних комплексів з білками вони входять до складу
протоплазми і мембран, регулюють обмін речовин в клітині.
•Вміст стеринів (у % від маси олії) в різних культурах приведений в
табл.



•Типовими представниками рослинних стеролів, що містяться в сирому 
жирі, є брассикастерин, стигмастерин, кампестерин, β-ситостер

У сирому жирі вони зазвичай зустрічаються у вигляді естерів пальмітинової, олеїнової, 
лінолевої і ліноленової кислот



Холестерин



•Він є структурним компонентом клітини, бере участь в обміні
жовчних кислот, гормонів; 
•70-80% холестерину в організмі людини синтезується в печінці та 
інших тканинах.
• Вміст холестерину (у %) в маслі і інших продуктах харчування
приведений в табл



Кислотне число

• Швидкість і глибину гідролізу олій і жирів (зокрема
що містяться в харчовій сировині і в готових
продуктах) можна охарактеризувати за допомогою
кислотного числа.

• Кислотне число – це кількість міліграмів калій
гідроксиду, необхідна для нейтралізації вільних
жирних кислот, що містяться в 1 г олії або жиру.

• Кислотне число для ряду харчових продуктів
нормується стандартами і є одним з показників, що
характеризують їх якість.



Органолептична оцінка

• Органолептична оцінка харчового псування олій і жирів дуже
суб’єктивна.

• На початковому етапі псування з’являється неприємний смак, не
характерний для оцінюваного масла або жиру; жир може виступати
подразником («дряпання») в горлі, викликати відчуття печії.

• Трохи пізніше з’являється неприємний запах (іноді «запах оліфи»).

• При якісній оцінці псування вершкового масла, маргарину
використовують терміни «осалювання», «сирний присмак» і, нарешті,
«згірклість».

• Сукупність процесів, що протікають під час харчового псування жиру,
отримала назву згіркнення.



Кислотне число
•Кислотним числом називається показник, 
який характеризує кількість вільних жирних
кислот, що містяться в жирі. 

•Він виражається в міліграмах їдкого калі
(калій гідроксиду), витраченого на 
нейтралізацію вільних жирних кислот, що
містяться в 1 г жиру. 

•RCOOH + KOH → RCOOK + H2O

•Враховуючи, що під час зберігання харчових
продуктів, що містять жири і олії, завжди
відбувається їх гідроліз, за величиною 
кислотного числа можна, до певної міри, 
судити про їх якість. 







Число омилення

•Число омилення дорівнює кількості
міліграмів їдкого калі (калій
гідроксиду), необхідного для омилення
гліцеридів і нейтралізації вільних
жирних кислот в 1 г жиру або олії.

• За числом омилення можна судити
про середню молекулярну масу
жирних кислот, які входять до складу
ліпідів, і визначити кількість лугу,
необхідну для омилення жиру у
процесі миловаріння.



Йодне число

• Йодне число – показник, який характеризує
ненасиченість жирних кислот, що входять
до складу жиру.

• Воно виражається у відсотках йоду,
еквівалентного галогену, що приєднується
до 100 г жиру.





Визначення
йодного числа методом Маргошеса

Він ґрунтується на реакції ненасиченої кислоти жиру з йоднуватою кислотою, 
що утворюється під час взаємодії йоду з великою кількістю води за рівнянням:

І2 + Н2О = НІ + НІО
Реакція жиру з йоднуватою кислотою відбувається за наступною схемою:

СН3(СН2)7СН=СН(СН2)7СООН + НОІ → СН3(СН2)7СНОН–СНІ(СН2)7СООН 
Надлишок йоду, що не приєднався, титрують тіосульфатом натрію за присутності
індикатора крохмалю:

2Na2S2O3 + I2 → 2NaI + Na2S4O6

Щоб дізнатися про кількість йоду, яка приєдналася до ненасичених жирних кислот 
досліджуваної олії, слід провести в аналогічних умовах контрольний дослід (без 
наважки жиру). Різниця між кількістю 0,1 н розчину тіосульфату, використаного на 
титрування контрольної та дослідної проб, є показником кількості йоду, зв’язаного
наважкою жиру.





Рефрактометричний метод 
визначення йодного числа

• Цей метод дає змогу визначити йодне число за показником заломлення олії.
• Необхідною умовою для отримання відтворюваності результатів є суворе

дотримання температури під час заміру показника заломлення.
• Визначення показника заломлення здійснюють на рефрактометрі ИРФ-454Б2М





Перетворення ліпідів під час 
виробництва продуктів харчування

Головні напрями перетворень ліпідів в технологічному процесі представлені на рис.



Умови зберігання

•Завдяки низькій вологості, відсутності мінеральних
речовин ліпіди не вражаються мікроорганізмами і в
темноті можуть зберігатися відносно тривалий час.

•Найкращими умовами їх збереження в спеціальних
баках-резервуарах є:
• температура 4-6°С,
•відносна вологість повітря – 75%.

•У побуті їх слід зберігати в закритій скляній тарі в темноті,
залишаючи мінімальним повітряний простір в тарі.



•Тваринні жири (яловичий, свинний, баранячий) за своїм жирнокислотним
складом (незначний вміст високоненасичених жирних кислот) повинні
були б володіти високою стійкістю при зберіганні.

•Найбільш нестійкими
•є вершкове масло,
•маргарини,
• комбіновані оливи.

Висока вологість, наявність білкових і мінеральних речовин сприяють
розвитку мікрофлори, а отже, інтенсивному розвитку процесів
біохімічного згіркнення.

•Одними з основних чинників, що забезпечують збереження вершкового
масла і маргарину, є
• низька температура
• відсутність світла,
•внесення консервантів і антиоксидантів (для маргаринів, комбінованих
олив).



Методи кількісного визначення сирого жиру 
можна поділити на 4 групи: 

• 1 група – жир практично повністю вилучається з наважки продукту
шляхом багаторазового його екстрагування розчинником в спеціальному
апараті. З отриманої витяжки відганяють розчинник, а залишок висушують
і зважують (метод Сокслета);

• 2 група – передбачає вилучення жиру з наважки шляхом настоювання з
розчинником в колбі з притертим корком протягом певного часу. Розчин
фільтрують, розчинник відганяють, залишок висушують і зважують;

• 3 група – наважку продукту обробляють через повторну екстракцію
розчинником до повного видалення жиру з неї. Знежирений залишок
висушують, зважують і по різниці маси до і після екстракції знаходять
вміст жиру в продукті (метод Рушковського);

• 4 група – базується на визначенні коефіцієнта заломлення жиру,
вилученого з наважки продукту розчинником. Коефіцієнт заломлення
розчинника відомий і набагато перевищує коефіцієнт заломлення жиру.
При цьому, чим більша різниця, тим точніше результати. Розчинник має
бути не летким. На практиці використовують α-бромнафталін



КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СУТНІСТЬ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ 
МАСОВОЇ ЧАСТКИ ЖИРУ В ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ

Метод Сокслета - метод базується на вилученні жиру з
продукту ефіром, видалення ефіру і зважування сирого 
жиру. 

Жир вилучають з наважки в апараті Сокслета шляхом 
багаторазового екстрагування.

Переваги: метод самий точний, використовується для 
перевірки інших методів. 

Недоліки: громіздкий і тривалий.



Екстракційний метод з попереднім гідролізом

наважки – базується на вилученні жиру 

розчинником з попередньо гідролізованої

наважки і визначенні масової частки жиру

шляхом зважування після видалення

розчинника з певної кількості отриманого

розчину. 

Переваги – точність методу. 

Недоліки: тривалий, громіздкий.



• Прискорений екстракційно-ваговий метод –
базується на зневодненні зразка продукту 
шляхом оброблення безводним карбонатом 
натрію (Na2CO3), екстракції жиру інтенсивним
розтиранням у спеціальній ступці-ексикаторі в 
органічному розчиннику (хлороформ) і
зважуванні жиру після виділення розчинника
певного об’єму. 

Переваги – швидкий. 

Недоліки – застосування шкідливого розчинника



• Рефрактометричний метод 
(прискорений).

• Метод ґрунтується на визначенні показника заломлення розчину
жиру в розчиннику з високим показником заломлення. 

• Частка жиру в наважці продукту визначається за різницею
коефіцієнтів заломлення розчинника і жиру в розчиннику. 

• Показник заломлення розчину жиру нижчий ніж показник
заломлення розчинника. 

• Для проведення аналізу використовують рефрактометри.

• Переваги – швидкий (експресний). 

• Недоліки: невисока точність, використання шкідливого розчинника.



• Бутирометричний метод.
Найширше застосовують стандартний кислотний метод 

визначення жиру в молоці, що ґрунтується на вилученні
жиру з молока концентрованою сірчаною кислотою та 
ізоаміловим спиртом у вигляді суцільного шару, об'єм
якого вимірюють у градуйованій частині жироміра. 



У разі внесення сірчаної кислоти казеїн кальцію переходить у розчинну
комплексну сполуку казеїну з сірчаною кислотою за рівнянням

Показання жироміра
відповідають масовій частці жиру
в молоці у відсотках.

Переваги – швидкий.

Недолік – велика похибка, 
застосування кислоти високої
концентрації.



Основні перетворення ліпідів. 
Харчова цінність олій та жирів.



РЕАКЦІЇ АЦИЛГЛІЦЕРИНІВ ЗА УЧАСТЮ 
ЕСТЕРНИХ ГРУП

Гідроліз триацилгліцеринів
Під впливом лугів, кислот, ферменту ліпази

триацилгліцерини гідролізуються з утворенням ди-, потім

моноацилгліцеринів і, нарешті, жирних кислот і гліцерину



• У присутності кислотних каталізаторів (сульфокислоти)
процес ведуть за 100°С в надлишку води.

• За відсутності каталізаторів розщеплювання
проводять за температури 220-225°С під тиском 2-2,5
МПа.

• Гідроліз концентрованими водними розчинами натрій
гідроксиду (омилення) є основою процесу отримання
мила.

• На швидкість гідролізу ацилгліцерину впливають
будова і положення ацилів, температура, каталізатори.



• Гідролітичний розпад жирів, ліпідів зерна, борошна, 
крупи та інших жировмісних харчових продуктів є
однією з причин погіршення їх якості та псування. 

• Особливо цей процес прискорюється за підвищеної
вологості продуктів, що зберігаються, температури, 
активности ліпази. 



Переестерифікація

• Велике практичне значення має група реакцій, при яких йде обмін
ацильних груп (ацильна міграція), що приводить до утворення молекул
нових ацилгліцеринів.

• Триацилгліцерини за температури 80-90°С у присутності каталізаторів
(натрій метилат і етилат, натрій і калій алюмосилікати) здатні
обмінюватися ацилами –переетерифікація

• При цьому ацильна міграція відбувається як усередині молекули
ацилгліцерину (внутрішньомолекулярна переетерифікація), так і між
різними молекулами ацилгліцеринів (міжмолекулярна
переетерифікація).





•Під час переестерифікації за участю хімічних

каталізаторів склад жирних кислот жиру не змінюється,

відбувається їх статистичний розподіл в суміші

тригліцеридів, що приводить до зміни фізико-хімічних

властивостей жирових сумішей в результаті зміни

молекулярного складу.

•Збільшення числа ацилгліцеринових компонентів в

жирі призводить до зниження температури топлення і

твердості жиру, підвищення його пластичності.



• Переестерифікація високотопких тваринних і рослинних жирів з рідкими рослинними оліями
дозволяє отримати харчові пластичні жири з високим вмістом лінолевої кислоти за відсутності
транс-ізомерів жирних кислот.

• Готові переестерифіковані жири, призначені як компоненти маргаринової продукції, мають
наступні показники:

• температура топлення 25-35°С;

• твердість (за 15°С) 30-130 г/м;

• масова частка твердих тригліцеридів (за 20°С) 6-20%.

• жири спеціального призначення застосовуються під час випікання хліба та виробництві аналогів
молочного жиру, кондитерського жиру, комбінованих жирів і т.і.



•РЕАКЦІЇ АЦИЛГЛІЦЕРИНІВ ЗА УЧАСТЮ 
ВУГЛЕВОДНЕВИХ РАДИКАЛІВ



Приєднання водню
(гідрування ацилгліцеринів)
• Гідрування олив і жирів молекулярним воднем в промисловості

проводять за температур 180-240°С у присутності нікелевих або
мідно-нікелевих каталізаторів, при тиску близькому до
атмосферного.

• Завдання гідрогенізації олій і жирів – цілеспрямована зміна
жирно-кислотного складу вихідного жиру в результаті часткового
або повного приєднання водню до залишків ненасичених жирних
кислот, що входять до складу ацилгліцеринів соняшникової,
бавовняної, соєвої, ріпакової і інших рідких рослинних олій.



• Основна хімічна реакція, що протікає при
гідрогенізації, – приєднання водню до подвійних
зв’язків залишків ненасичених жирних кислот:



Саломас

•Підбираючи відповідні умови реакції, цей процес вдається
здійснити селективно, гідруючи спочатку ацили ліноленової
кислоти до лінолевої, потім лінолевої до олеїнової, а вже потім
залишки олеїнової до стеаринової кислоти, і отримати продукт із
наперед заданими властивостями, так званий саломас:





Окиснення ацилгліцеринів
• Жири і олії, особливо що містять радикали ненасичених

жирних кислот, окиснюються киснем повітря. 

• Першими продуктами окиснення є різноманітні за будовою
гідропероксиди

Переважно окиснюється група –СН2–, сусідня з подвійним зв’язком



•Утворені гідропероксиди нестійкі, в результаті їх складних
перетворень утворюються вторинні продукти окиснення:
окси- і епоксисполуки, спирти, альдегіди, кетони, кислоти та
їх похідні з карбоновим ланцюгом різної довжини.



•Утворення вторинних продуктів окиснення може
супроводжуватися розривом карбонового ланцюга:



• Окиснення ліпідів може проходити і під дією біологічних каталізаторів
– ліпоксигеназ.

• Ферментативне згіркнення починається з гідролізу жиру ферментом 
ліпазою:

Лінолева кислота, що утворилася в результаті гідролізу, окиснюється за участю
ферменту ліпоксигенази: 



• Гідроліз утвореного 1,2-дилінолеїлгліцерину і окиснення гідропероксиду
можуть продовжуватися і далі.

• Вторинні продукти окиснення (альдегіди, кетони та інші сполуки), що
утворюються, є причиною погіршення якості харчової сировини і багатьох
ліпідовмісних продуктів.

• У загальному вигляді цей процес може бути представлений схемою.



•Рослинні і тваринні жири, жировмісні продукти під
час зберігання під впливом кисню повітря, світла,
вологи, ферментів поступово набувають неприємного
смаку і запаху

•У них накопичуються шкідливі для організму людини
продукти окиснення. В результаті знижується їх
харчова і фізіологічна цінність, при цьому вони можуть
виявитися непридатними для вживання



Згіркнення жирів

•Згіркнення жирів і жировмісних продуктів – результат

складних хімічних і біохімічних процесів, що

протікають в ліпідному комплексі.

• Розрізняють окиснювальне і гідролітичне згіркнення.

•Обидва ці види згіркнення можуть бути розділені в

залежності від прискорюючих їх чинників на

автокаталітичне (неферментативне) і ферментативне

(біохімічне).



•Окислювальне згіркнення
• Жири і олії, особливо які містять залишки ненасичених жирних
кислот (ліноленової, лінолевої, олеїнової), при контакті з повітрям
розчиняють його компоненти, зокрема кисень, і окиснюються.

•Окиснення молекули жиру призводить до утворення альдегідів і
кетонів з коротким вуглецевим ланцюгом у молекулі, які також мають
неприємний запах і смак.

•Початковими продуктами окиснення є різноманітні за будово
пероксиди і гідропероксиди. Вони отримали назву первинних
продуктів окиснення.



• У результаті складних перетворень пероксидів

утворюються вторинні продукти окиснення: спирти,

альдегіди, кетони, кислоти з карбоновим ланцюгом

меншої довжини, ніж у вихідному жирі, а також їх

похідні.



• Саме ці речовини спричиняють появу неприємного присмаку, 
властивого згіркненню, а леткі сполуки, що входять до їх складу 
обумовлюють в той же час і погіршення запаху



Стадії псування харчових жирів Засвоєння та вплив на здоров'я

Первинні продукти псування жирів

Утворення гідропероксидів внаслідок 
гідролізу жирів

Резорбція в травному каналі. Викликають 
гастрити та гастро ентероколіти

Утворення транс-ізомерів Не засвоюються організмом

Вторинні продукти псування

Утворення альдегідів, кетонів, 
оксикислот, циклічних кислот

Резорбція в травному каналі. Викликають 
токсичне ураження печінки і мають 
канцерогенні властивості

Комплексні сполуки окислених жирів 
з білками, вітамінами та 
мікроелементами

Утворюються біологічно недоступні та токсичні 
сполуки, які не засвоюються організмом

Значне зниження харчової та 
біологічної цінності харчових 
продуктів

Не засвоюються організмом. Переходять у 
категорію неїстівних продуктів

Наслідки псування харчових жирів



Окиснення жирів проходить у три стадії:
1. Ініціація гідролізу та формування первинних продуктів 
окислення, головним чином гідропероксидів;
2. Деградація гідропероксидів через вільні радикали та 
утворення значної кількості вторинних продуктів окислення;
3. Подальше перетворення окремих продуктів окислення з 
утворенням таких стабільних сполук, як карбоксильні кислоти та 
продукти полімеризації. 

При окисленні харчових жирів утворюються також геометричні 
ізомери. Як відомо, в природних жирах жирні кислоти 
знаходяться, головним чином, у цис-формі. Але при гідруванні 
олій утворюється значна кількість (до 50%) транс-ізомерів. 
Причому із збільшенням числа подвійних зв'язків у молекулі 
жирної кислоти кількість транс-ізомерів збільшується. 



•Харчове псування жиру супроводжується зміною не тільки ацилгліцеринів, але і
супутніх речовин. Наприклад, знебарвлення рослинних олій при осалюванні
пов’язане з окисненням каротиноїдів.
•Темний колір олив, отриманих з ураженого цвіллю насіння, обумовлений
окисненням мікотоксинів.

•Дуже темне (від коричневого до чорного) забарвлення бавовняної олії обумовлене
продуктами окиснення госиполу. Псування жиру супроводжується і реакціями
деструкції та полімеризації. Деструкція фосфатидилхоліну з утворенням легколеткого
триметиламіну (СН3)3N обумовлює оселедцевий запах засалених жирів.

•Окиснення ліпідів приводить не тільки до погіршення якості харчових продуктів,
зниження їх харчової цінності, але і до їх великих втрат. Тому необхідно
застосовувати всі заходи щодо запобігання або уповільнення згіркнення жирів і
жировмісних харчових продуктів.

•Жири і харчові продукти, що їх містять, мають неоднакову стійкість під час
зберігання. Вона залежить від їх жирно- кислотного складу, характеру домішок,
наявності і активності ферментів, все це повинно визначати умови їх пакування,
режими і допустимі терміни зберігання. Найменш стійкими під час зберігання є
вершкове масло, маргарин, курячий жир.



Розрізняють гідролітичне і окисне згіркнення жирів. 

•Гідролітичні зміни в жирі відбуваються під впливом ферментів або 
мікроорганізмів, внаслідок чого утворюються вільні жирні кислоти, 
гіркі на смак і з неприємним запахом. Таке згіркнення характерне для 
коров'ячого масла, у якому міститься гліцерид масляної кислоти —
трибутерин. 

•При доступі повітря коров'яче масло гіркне, тобто відбуваються 
гідролітичні (гідроліз) зміни трибутерину і вивільнюється масляна 
(бутанова) кислота, гірка на смак і з неприємним запахом

Промиваючи згіркле коров'яче масло у соді, можна видалити масляну кислоту.



• Харчові продукти, які містять окисненні жири, за 
органолептичними та фізико-хімічними показниками 
вважаються неїстівними та токсичними

• Найбільша кількість досліджень присвячена токсичності т.зв. 
довгогрітих жирів.

• Довгогріті жири викликають затримку росту 
експериментальних тварин, проносні явища, суттєві зміни 
морфологічних та біохімічних показників і навіть загибель 
тварин. 

• Гідропероксиди сприяють появі запальних процесів у шлунку. 

• Утворення гідропероксидів прискорює висока температура, 
сонячне світло, підвищена радіація, іони металів і, особливо, 
присутність вільних радикалів



• Вторинні продукти окислення жирів вважають більш 
токсичними, ніж гідропероксиди, з них альдегіди і 
кетони токсичні, перш за все, для печінки. 

• Більшість легких продуктів окиснення жирів —
циклічні мономерні кислоти і димери гліцеридів, 
абсорбуючись в травному каналі, потрапляють в 
лімфатичну систему разом з багатьма іншими 
вторинними продуктами окислення такими, як 
малоновий альдегід. 



• Циклічні жирні кислоти утворюються також під час нагрівання олій в процесі їх гідрування. 

• Доведено, що циклічні сполуки токсичні і мають  канцерогенні властивості. 



• Транс-ізомери жирних кислот. 

Останнім часом велика увага уділяється вивчається
-токсичність транс-ізомерів жирних кислот,

-умови їх утворення 

-вміст в різних жирах.

Найбільшу їхню кількість транс-ізомерних жирних кислот 
містять маргарини та довгогріті фритюрні жири.

Негативний влив

Доведено, що:

- транс-ізомери негативно впливають на обмін лінолевої
кислоти та підвищують рівень холестерину в сироватці крові

-абсорбція транс-ізомерів жирних кислот в травному каналі 
призводить до їх накопичення в материнському молоці. 

- транс-ізомери ненасичених жирних кислот можуть 
провокувати серцево-судинні захворювання. 



ВЛАСТИВОСТІ І ПЕРЕТВОРЕННЯ 
ГЛІЦЕРОФОСФОЛІПІДІВ

• безбарвні речовини,

• без запаху,

• добре розчинні в рідких вуглеводнях та галогенопохідних, окремі

групи розчиняються в спиртах, ацетоні.

• снують в декількох полімерних формах і топляться в дві стадії.

• оптично активні.

• виділені з природних об’єктів фосфоліпіди – аморфні речовини,

перекристалізовані з органічних розчинників – мають кристалічну

структуру.



Хімічні перетворення гліцерофосфоліпідів обумовлені:

• будовою структурних компонентів

• видами хімічних зв’язків.

Для них характерні реакції:

1. Гідроліз

- гідроліз кислотами

- гідролліз лугами

- гідроліз іншими гідролазами



Принципова схема дії фосфоліпаз на 
фосфоліпіди:



2. Полярні групи молекул фосфоліпідів взаємодіють з полярними

групами молекул білків, вуглеводів, диполями води.

А) Взаємодія гліцерофосфоліпіди – білки: 



Б) Взаємодія гліцерофосфоліпіди –
вуглеводи:



Методи виділення ліпідів з сировини і харчових
продуктів та їх аналіз

Аналіз ліпідів і продуктів їх перетворень є складним завданням, що вимагає
застосування, поряд з класичними хімічними методами, сучасних фізико-хімічних
методів дослідження (хроматографії, спектроскопії, Х- променевого аналізу і т.і.)



• Вивчення ліпідів починається з визначення їх кількості: вільні,

зв’язані, міцно звязані ліпіди

• Вільні ліпіди екстрагуються з аналізованого продукту
неполярними розчинниками (гексаном, діетиловим етером),

• Зв’язані ліпіди екстрагуються системами розчинників, що
містять, спирт (суміш хлороформу і метанолу, узятих в
об’ємному співвідношенні 2:1).

• Міцно зв’язані ліпіди отримують з обробленого лугами і
кислотами шроту, який залишився після виділення зв’язаних
ліпідів.

• Основні вимоги, що висуваються до методів виділення, –
повнота виділення



• У практиці харчової промисловості склад і якість
жирів і олив характеризують за допомогою
різноманітних аналітичних «чисел» – витрати
певних реагентів на реакції з жиром.

• Найбільше значення мають кислотне, йодне та
число омилення.





Поняття про ферменти. 
Особливості ферментів. 
Класифікація ферментів.

Оксиредуктази. Гідролази. 
Ферментативні методи аналізу 

харчових продуктів 



Усі хімічні процеси, що відбуваються в живому організмі, 
прискорюються специфічними каталізаторами, які
одержали назву ферментів, або ензимів.

З ферментами людина знайома дуже давно:
• зсідання молока при виготовленні сиру, 
• хлібопечення,
• пивоварство, 
• виноробство, 
• виробництво спирту і цілий ряд технічних процесів

базуються на дії ферментів.



В харчових продуктах міститься велика кількість
ферментів, які здійснюють суттєвий вплив на їх якість та
зберігання.

Ферменти, що містяться в їжі, можуть бути представлені
такими видами:

• природними ферментами тваринних та рослинних
клітин; 

• ферментними препаратами, які використовуються
при виробництві харчових продуктів; 

• ферментами, які накопичуються у готовій їжі в 
результаті попадання в неї мікроорганізмів в процесі їх
життєдіяльності. 



Використання ферментів дозволяє:
- інтенсифікувати технологічні процеси,
- підвищити якість продуктів,
- покращити їх товарний вигляд.

Промисловість в значних кількостях використовує
ферментні препарати мікробного походження,
продуцентами яких є бактерії, дріжджі, гриби.



На сьогодні відомо та вивчено майже 2000 різних ферментів. 

В наш час більшість галузей харчової промисловості –
• хлібопекарська, 
• виноробство, 
• пивоваріння, 
• виробництво спирту, 
• виробництво сиру, 
• виробництво органічних кислот, 
• виробництво чаю, 
• виробництво амінокислот, 
• виробництво вітамінів, 
• виробництво антибіотиків – засновані на використанні

різноманітних ферментативних процесів.

• Крім цього, препарати ферментів знаходять широке використання
в медицині та сільському господарстві.



• В процесах зберігання ферменти, що містяться в 
їжі, можуть здійснювати як позитивний, так і
негативний вплив на якість продуктів. 

• Позитивна дія, наприклад, проявляється при 
дозріванні плодів та овочів, при зберіганні сиру, 
вина. 

• Негативна дія: ферменти можуть спричиняти
погіршення якості або псування харчових
продуктів, зменшення вмісту в них вітамінів. Так, 
прогіркання молока, проростання зерна, поява
солодкого смаку картоплі, псування м’яса та риби
викликані негативною дією ферментів.



• За своєю природою всі ферменти - білки. 

Доказом білкової природи ферментів є ряд їх фізико-хімічних
властивостей, характерних для білків. 

Ферменти так само, як і білки, у розчині знаходяться в колоїдному
стані, є амфотерними електролітами. 

При додаванні нейтральних солей, особливо сульфату амонію, 
ферменти випадають в осад, тобто висолюються. 

Під впливом високої температури, сильних кислот і лугів, солей 
важких металів і інших чинників, що викликають денатурацію
білків, ферменти денатурують і втрачають каталітичні
властивості. 

Важливим доказом білкової природи ферментів є розщеплення їх
пепсином і трипсином - ферментами, що розщеплюють білки.

Загальні властивості ферментів. 



БУДОВА ФЕРМЕНТІВ 

• Ферменти як речовини білкової природи
діляться на прості і складні, або, як їх ще
називають, ферменти-протеїни і ферменти-
протеїди.

• Молекулярна маса ферментів знаходиться в 
межах від 10 000 до 2 000 000.





Ферменти-протеїни (прості) складаються
тільки з амінокислот. 

У більшості з них до складу молекули входить 
один поліпептидний ланцюг, який має
характерну вторинну структуру у вигляді α- і
β-спіралей (іноді вони мають третинну і
четвертинну структури).



• Ферменти-протеїди складаються з двох частин: 
термолабільної білкової і термостабільної небілкової. 

• Білкова частина складного ферменту називається
апоферментом, небілкова - кофактором.

• Комплекс кофактора з апоферментом називається
холоферментом

Будова складного ферменту

Апофермент
(білкова частина)

Кофактор
(небілкова
)

Холофермент



• холофермент – це активний комплекс ферменту, 
обов’язковою складовою якого є кофактор. 

• Залежно від хімічної природи та міцності зв’язків між 
білковою та небілковою частинами ферменту можна 
виділити три групи кофакторів:

• кофермент – небілкова органічна молекула, яка 
нековалентно зв’язана з апоферментом та може легко 
відділятися від нього;

• простетична група – небілкова органічна молекула, яка 
міцно, тобто ковалентно, зв’язана з білковою частиною 
ферменту, та не може бути відділена від неї;

• іони металів (K+, Fe++, Fe+++, Cu++, Co++, Zn++, Mn++, Mg++, Ca++,  
Mo+++ )



• У багатьох випадках кофактори слабо 
зв'язані з апоферментом, з'єднуються з ним 
тільки під час ферментативної реакції і
легко відокремлюються в процесі діалізу.

• Активний фермент, утворюється тільки як 
результат з'єднання коферменту з
апоферментом. 



• Кожний фермент має функціонально 
активну ділянку – активний центр (для 
зв’язування та перетворення субстрату).



Активний центр має дві ділянки: 

• якірну (контактна), де відбувається зв’язування 
субстрату з функціональними групами 
активного центру;

• каталітичну – в цій ділянці безпосередньо 
відбуваються каталітичні перетворення



Одиниці активності ферментів

Для характеристики активності ферментів 
використовуються різні одиниці:

1. Міжнародна одиниця активності (МО), або 
стандартна одиниця - юніт (U): 

• 1 МО відповідає такій кількості ферменту, яка 
каталізує перетворення 1 мкмоля субстрату за 1 
хвилину при оптимальних умовах роботи 
ферменту (температури, рН, відсутність 
інгібіторів або активаторів);



• 2. Катал – одиниця, яка була прийнята у 1973 
році:

• 1 катал (кат) відповідає такій кількості 
каталізатора, який перетворює 1 моль субстрату 
за 1 секунду.

• Кількість каталів визначають за формулою



Міжнародна одиниця (МО) зв’язана з каталом
такими відношеннями:

1 кат = 1 моль S/c = 60 моль S/хв = 60х106

мкмоль/хв = 6х107 MО,

1 MО = 1 мкмоль/хв = 1/60 мкмоль/с = 1/60 
мккат = 16,67 нкат.



• Для визначення кількості активних молекул ферменту в 
білковій масі (наприклад, усіх білків тканини) 
використовують питому активність, яка дорівнює 
кількості одиниць активності ферменту в перерахунку на 
1 мг білка:

А п =

• Наприклад, якщо в 1 г тканини 100 одиниць 
ферментативної активності креатинфосфокінази (КФК) та 
200 г білка, то питома активність ферменту становить: 

100/200 = 0,5  (мкмоль ∙ хв-1)мг-1. 

• За результатами визначення питомої активності можна 
оцінити ступінь очищення ферменту від сторонніх білків 
– чим вища питома активність, тим менший вміст 
стороннього білка.



Молекулярна активність

• Молекулярна активність – кількість 
молекул субстрату, які перетворюються під 
дією однією молекули ферменту за 1 
хвилину. 

• Молекулярна активність дорівнює 
відношенню числа одиниць ферменту у 
зразку до кількості ферменту у мікромолях



Ферментативна реакція складається з двох стадій:

• на першій стадії відбувається утворення фермент-субстратного
комплексу перехідному стану якого відповідає значно нижча
енергія активації;

• на другій стадії цей комплекс розпадається на продукти реакції
та вільний фермент, який може взаємодіяти з новою
молекулою субстрату.



Особливості ферментів



1. Ферменти мають значну каталітичну дію:

• Ферменти в 108-1020 разів підвищують швидкість
каталізованих ними реакцій. 

• Їх каталітична дія виявляється при надзвичайно
малих концентраціях. 

• Активність ферменту характеризується кількістю
моль субстрату, яка перетворюється на продукт 
реакції одним молем ферменту за 1 хв. при 
оптимальних значеннях рН та температури.



2. Специфічність дії ферментів.
Вони каталізують строго визначені реакції. 

Лише завдяки такій специфічності ферментного 
каталізу можливе чітке упорядкування та тісний
зв’язок окремих ферментативних реакцій, які
лежать в основі біологічного обміну речовин.

• Специфічність дії ферментів має важливе значення в 
процесах життєдіяльності.



За ступенем специфічності окремі ферменти значно відрізняються між
собою. 

• Виділяють такі основні типи специфічності:

• абсолютна специфічність – фермент каталізує перетворення лише
одного субстрату;

• групова специфічність – фермент діє на групу споріднених
субстратів, яким характерні певні структурні особливості;

• специфічність по відношенню до певних типів реакцій – такі
ферменти виявляють найменшу специфічність, вони діють
незалежно від того, які групи присутні поблизу того зв’язку, на який
спрямована дія ферменту;

• стереохімічна специфічність – фермент каталізує перетворення
лише однією стереохімічної форми субстрату.



• 3. Третьою особливістю ферментів, як 

органічних каталізаторів, є їх лабільність

• Активаторами називають речовини, які 

підвищують активність ферментів. У ролі 

активаторів можуть виступати деякі метали, 

амінокислоти та інші речовини. 

Інгібіторами називають речовини, які 

знижують активність ферментів.



Кінетика ферментативних процесів

• Кінетика ферментів – це розділ ензимології, 
який вивчає залежність швидкості 
ферментативної реакції від  хімічної природи 
та умов взаємодії субстрату з ферментом, а 
також від факторів навколишнього 
середовища. 

• Ферментативна кінетика надає інформацію 
про всі чинники, які впливають на швидкість 
реакції в живих організмах.



Взагалі швидкість ферментативної реакції (V) –
дуже важлива величина, яка є мірою 
активності ферменту, тобто між поняттями 
«швидкість реакції» та «активність ферменту» 
можна поставити знак дорівнює

Активність ферменту залежить від 
рН, 
температури,
концентрації субстрату [S] та ферменту [E]



Ферменти - термолабільні сполуки. Це
означає, що під дією високих температур 
вони денатурують

Таким чином, чутливість до температури -
характерна властивість ферментів, що
пояснюється їх білковою природою 
денатурують.

Залежність активності ферментів (швидкості
реакції) від температури



Залежність активності ферменту від температури

• Для більшості ферментів найбільш сприятливою

температурою є 37-40° С. 

• При підвищенні температури на 10° С активність

ферментів приблизно подвоюється, але за 

температури, вищої ніж 50° С відбувається

зниження активності ферментів, а при 80-100° С 

вона повністю втрачається



• Залежність активності ферментів (швидкості реакції) від температури
описується колоколообразной кривої з максимумом швидкості при
значеннях оптимальної температури для даного ферменту.

• Закон про підвищення швидкості реакції в 2-4 рази при підвищенні
температури на 10°С справедливий і для ферментативних реакцій,
але тільки в межах до 55-60°С, тобто до температур денатурації
білків.

• Поряд з цим, як виняток, є ферменти деяких мікроорганізмів, що
існують у воді гарячих джерел і гейзерів.

• При зниженні температури активність ферментів знижується, але не
зникає зовсім.

• Ілюстрацією може служити зимова сплячка деяких тварин (ховрахи,
їжаки), температура тіла яких знижується до 3-5 ° С. Це властивість
ферментів також використовується в хірургічній практиці при
проведенні операцій на грудній порожнині, коли хворого піддають
охолодженню до 22 ° С.



Залежність активності ферментів
(швидкості реакції) від температури



• Кожний фермент проявляє свою максимальну
дію при відповідній концентрації водневих
іонів, тобто при певному значенні рН, яке 
одержало назву рН-оптимуму.

• Зміна каталітичної активності ферменту за 
різних значень рН пояснюється в першу чергу
зміною тієї просторової конфігурації, за якої
проявляються його каталітичні властивості



Залежність швидкості реакції від рН

• Залежність описується колоколообразной кривої з
максимумом швидкості при оптимальному для 
даного ферменту значенні рН.



Залежність активності ферментів від рН.

• Найбільш оптимальним середовищем для дії
ферментів є слабкокисле або слабколужне
середовище.

Кожний фермент проявляє свою активність при 
оптимальному для нього значенні рН: 

• пепсин при рН 1,5-2,5; 

• трипсин – 8-9; 

• амілаза слини – 6,9-7;

• ліпаза – 7-8,5.



Зміна активності ферменту при різних рН
пояснюється:

1) впливом рН на ступінь іонізації функціональних 
груп в активному центрі ферменту. 

Це призводить до конформаційних змін в активному 
центрі і впливає на спорідненість ферменту до 
субстрату. 

Окремі групи амінокислотних залишків при різних 
значеннях рН можуть змінювати заряд 

Наприклад:

-NH2 + H+ ↔ -NH4+

або           -COOH ↔ -COO- + H+ ;



2) впливом рН на 
• функціональні групи в молекулі субстрату,
• на просторову організацію S
• спорідненість його до ферменту. 

Оптимальні значення рН для деяких ферментів

Фермент Оптимальне значення рН
Пепсин 1,5-2
Піруват-карбоксилаза 4,8
Каталаза 6,8-7
Фумараза 6,5
Уреаза 6,8-7,2
Кабоксипептидаза 7,5
Трипсин 6,5-7,5
Аргіназа 9,5-9,9



Залежність швидкості реакції від
концентрації субстрату

• При збільшенні концентрації субстрату швидкість реакції спочатку зростає
відповідно підключенню до реакції нових молекул ферменту, потім
спостерігається ефект насичення, коли всі молекули ферменту взаємодіють з
молекулами субстрату.

• При подальшому збільшенні концентрації субстрату між його молекулами 
виникає конкуренція за активний центр і швидкість реакції знижується.



Залежність швидкості реакції від
концентрації ферменту

• При збільшенні кількості молекул ферменту швидкість
реакції зростає безперервно і прямо пропорційно
кількості ферменту, тому більшу кількість молекул 
ферменту виробляє більшу кількість молекул продукту.



• На активність ферментів впливають хімічні
сполуки, що знаходяться в реакційній системі. 

• Одні з них підвищують активність ферментів і
називаються активаторами. 

• Ними можуть бути катіони металів і аніони
кислот: Са2+, Mg2+ Мn2+, Со2+, С1- і ін. 

• Активаторами ферментів можуть бути також
органічні речовини. 

• Речовини, що знижують активність ферментів, 
називаються інгібіторами. Ними є, наприклад, 
катіони важких металів.



• 4. Однією з особливостей дії ферментів є її оборотність –
ферменти прискорюють як реакції синтезу, так і розпаду. 

Наприклад, ліпаза каталізує синтез та розпад жирів; травні
ферменти при одних умовах розщеплюють білки на вільні
амінокислоти, а при інших – синтезують з них білок.



За хімічною будовою ферменти розрізняють

• однокомпонентні ферменти – прості білки, які
при гідролізі утворюють лише амінокислоти

• двокомпонентні – складні білки, в яких як 
небілкові компоненти виступають нуклеотиди, 
вітаміни, метали тощо.



Сучана міжнародна класифікація поділяє усі

ферменти на 6 основних класів:
1.Оксиредуктази – ферменти, які каталізують окисно-відновні

реакції (приєднання кисню, відщеплення та перенесення водню, 
перенос електронів).

Відновлення: SH + A → S + AH 

Окиснення: S + O → SO

До них відносять:

дегідрогенази, 

оксидази, 

пероксидази, 

редуктази, 

монооксигенази, 

діоксигенази.



2.Трансферази – ферменти переносу.

Вони каталізують перенесення цілих груп атомів від однієї
сполуки на іншу, наприклад, залишків моносахаридів
амінокислот, залишків фосфорної кислоти, метальних
та аміногруп. 

S1R + S2 → S1 + S2R

До них відносяться:

амінотрансферази,

фосфотрансферази,

C1-трансферази,

глікозилтрансферази



3. Гідролази – ферменти, які каталізують реакції розщеплення
складних органічних сполук у присутності води:

AB + H2O → AOH + BH

До них відносяться :

естерази,

глікозил-гідролази, 

пептидази, 

Амідази



• 4. Ліази – ферменти, які каталізують реакції
відщеплення від субстратів певних груп з
утворенням подвійних зв’язків або приєднанням
окремих груп за подвійними зв’язками Розщеплення 
зв’язків (C-O, C-S, C-N ) у молекулах субстратів без 
приєднання молекул води 

RCOCOOH → RCOH + CO2

До них відносяться

• C-O-ліаза, 

• C-S-ліаза, 

• C-N-ліаза, 

• C-C-ліаза



5. Ізомерази – ферменти, які каталізують реакції
ізомеризації, тобто внутрімолекулярного
перенесення груп з утворенням ізомерних форм 
різних органічних сполук. 

AB → BA

До них відносяться

епімерази, 

цис-трансізомерази, 

внутрішньомолекулярна оксидоредуктаза



• 6. Лігази (синтетази) – каталізують синтез 
складних органічних сполук з простих

• З’єднання  двох молекул з утворенням C-O, C-S, 
C-N або C-C зв’язків (потрібна енергія АТФ)

X + Y+ ATФ → XY + AДФ + Фн

До них відносяться

C-O-лігаза,

C-S-лігаза, 

C-N-лігаза, 

C-C-лігаза



• Найбільшу увагу технологів, які перероблюють біологічну
сировину, привертають ферменти 1-го та 3-го класів

• При переробці харчової сировини відбувається
руйнування клітинної структури біологічного матеріалу,
підвищується доступ кисню до подрібнених тканин та
створюються сприятливі умови для дії ферментів типу
оксигеназ, а також звільняються гідролітичні ферменти,
які активно розщеплюють всі основні структурні
компоненти клітини.



Оксиредуктази
• Поліфенолоксидаза – фермент, який каталізує реакцію:

З дією цього ферменту пов’язане утворення темнозабарвлених сполук – меланїів
при окисненні киснем повітря амінокислоти тирозину. 

Потемніння зрізаних картоплі, яблук, грибів та інших рослинних тканин залежить
від дії поліфенолоксидази. 

Позитивна дія ферменту виявляється при деяких ферментативних процесах: 
наприклад, при ферментації чаю. 

Окиснення дубильних речовин чаю під дією поліфенолоксидази призводить до 
утворення темнозабарвлених та ароматичних сполук, які визначають колір та аромат 
чорного чаю



Каталаза – фермент, який каталізує розклад гідроген
пероксиду:

2Н2О2 → О2 + 2Н2О
Джерелом для одержання промислових препаратів

каталази є культури мікроорганізмів та печінка великої
рогатої худоби.

Каталаза знайшла застосування в харчовій промисловості
для видалення надлишку Н2О2 при обробці молока у
виробництві сиру, де пероксид використовується як
консервант; а також разом з глюкозооксидазою
використовується для видалення кисню та слідів
глюкози



Пероксидаза – двокомпонентний (фермент, який
каталізує реакцію:

Н2О2 + АН2 → А + 2Н2О
Найбільш активна пероксидаза виділена з коренів

хрону.



• Ліпоксигеназа каталізує окиснення поліненасичених
високомолекулярних жирних кислот (лінолевої та 
ліноленової) киснем повітря з утворенням
високотоксичних гідропероксидів за схемою:

жирна кислота + O2 = гідропероксид жирної кислоти



На цій дії засноване
використання ліпоксигенази в 
харчовій промисловості. 

Найбагатшим джерелом
ліпоксигенази є соєве
борошно. 

Цей фермент також широко 
розповсюджений в інших
рослинах: пшениця, насіння
маслинних та бобових культур, 
картопля, баклажани та ін.



• Ліпоксигеназі належить важлива роль в процесах
дозрівання пшеничного борошна, пов’язаних з
покращенням його хлібопекарських властивостей. 

• Під дією ферменту відбувається освітлення борошна, 
зміцнення клейковини, зниження активності
протеолітичних ферментів та інші корисні зміни.

• Використання ліпоксигенази як підсилювача окисної
дії вимагає певної обережності, так як добре відома
токсичність переокиснених жирів.



• Глюкозооксидаза – фермент, який окиснює
глюкозу з утворенням глюконової кислоти. Він
володіє практично абсолютною специфічністю
по відношенню до глюкози.

Сумарна схема дії цього ферменту має вигляд:

Глюкоза + Н2О +О2 = глюконова кислота + Н2О2



• Високо очищені препарати глюкозооксидази
одержують з пліснявих грибів роду Penicillium
vitale та Aspergillus niger. 

• Останнім часом цей фермент знайшов широке
використання як аналітичний засіб для 
кількісного визначення глюкози.



Препарати глюкозооксидази використовуються в
харчовій промисловості як для видалення слідів
глюкози, так і для видалення слідів кисню.

• Перше необхідне при обробці харчових
продуктів, якість і аромат яких погіршується через
наявність в них відновлюючих цукрів,

• Друге – необхідне при обробці продуктів, в яких
тривала присутність навіть невеликих кількостей
кисню призводить до зміни аромату та кольору
(пиво, вино, фруктові соки, майонез).



Гідролази

Роль ферментів цього класу в харчових технологіях
надзвичайно велика.

Для технологів найбільший інтерес представляють три 
підкласи ферментів класу гідролаз. 

Це ферменти, які діють

• на естерні зв’язки - естерази,

• на глікозидні сполуки – глікозидази

• на пептидні зв’язки - протеази.



• Ліпаза – це представник
естераз, який каталізує реакцію
розщеплення тригліцеридів за 
реакцією:

Основні ферменти підкласу естераз



• Ліпаза бере участь в процесах псування зернових
продуктів при їх зберіганні. 

• Накопичення вільних жирних кислот під дією ліпази
(збільшення кислотного числа жиру) – ознака
погіршення якості продукту. 

• При цьому ліпази ініціюють процеси прогіркання та 
обмежують термін зберігання харчових продуктів.



• Одна з особливостей ліпази – здатність каталізувати
зворотну реакцію, здійснювати синтез складних ефірів, а 
також спричиняти переестерифікацію тригліцеридів, 
тобто змінювати їх жирнокислотний склад. 

• Завдяки цій властивості одержують аналоги масла какао з
дешевої вихідної сировини



• Пектинестерази – ферменти класу естераз,
які каталізують гідроліз естерних зв’язків в 
молекулах розчинного пектину з утворенням
метанолу та полігалактуронової кислоти:



• Під дією пектинестерази відбувається пониження
желеутворюючих властивостей пектинових
речовин. 

• На цьому основане застосування цього ферменту 
для освітлення плодових соків та вина.



• α-Амілази ферменти класу глікозидаз, які містяться в тваринах
(слина та підшлункова залоза), рослинах (паростки пшениці, жита,
ячменю), пліснявих грибах та бактеріях.

• Ці ферменти гідролізують крохмаль та глікоген з утворенням,
головним чином, декстринів та мальтози

Основні ферменти підкласу глікозидаз



Вони гідролізують крохмаль, глікоген і споріднені α-1,4-
глікозидом з утворенням, головним чином, декстринів і 
невеликої кількості дисахариду – мальтози



• Велике практичне значення на стабільність α-амілази 
має вплив температури та рН.

• Швидке руйнування її при рН 3,3-4,0 наприклад, дає
можливість випікати житній хліб з борошна, яке 
містить надлишок α-амілази, при низьких значеннях
рН, щоб запобігти надлишковому декструванню
крохмалю та утворенню клейких речовин у хлібі.



• β-Амілаза ферменти класу глікозидаз, які
містяться в основному у рослинах.

• Її джерелами є зерно пшениці, пшеничний та
ячмінний солод, соєві боби, картопля.

• На відміну від α-амілази, β-амілаза менш
термостабільна, але виявляє більшу стійкість до
кислих значень рН, зберігаючи свою дію при рН
3,3.



• β-Амілаза відщеплює мальтозу від нередукуючого
кінця глікозидного ланцюга, розриваючи глікозидні 
зв'язки α-1,4 через один до тих пір, доки не 
зустрінеться точка розгалуження зі зв'язком α-1,6.



• γ–Амілаза. продукується різними видами цвілевих 
грибів роду Aspergillus. 

• Ці ферменти розщеплюють як амілозу, так і 
амілопектин до глюкози. 

• Вони здатні гідролізувати α-1,4- та α-1,6-гликозидні 
зв'язки, тому даний фермент використовується в 
промисловості для ферментативного отримання 
глюкози



• Інулаза – фермент (належить до класу глікозидаз),
який здійснює гідроліз інуліну та інших поліфруктозанів
з утворенням фруктози та незначної кількості глюкози
(95% фруктози та 5% глюкози). 

• Частково під її дією гідролізують сахароза та рафіноза.

• Одержані з інуліну таким чином фруктозні сиропи
можуть бути широко використані в кондитерській
промисловості та дієтичному харчуванні.



До глікозидаз також відносяться такі ферменти, як

• глюкоамілаза

• целюлаза, 

• β-фруктофуранозидаза,

• β-галактозидаза, та інші, які широко 
використовуються при виготовленні різних видів
харчових продуктів.



• Глюкоамилаза – фермент, действующий с нередуцирующих
концов амилозы и амилопектина, отщепляет молекулу 
глюкозы. 

• Глюкоамилаза расщепляет не только a-1,4-, но и a-1,6-
гликозидные связи. 

• Амилоза и амилопектин полностью превращаются в глюкозу.



• Целлюлолітичні ферменти. Викликають ферментативне 
руйнування целюлози (фермент – целюлаза) і споріднених 
їй полісахаридів (геміцелюлози, лігніну).

• Застосування целюлолитичних ферментів представляє 
великий інтерес, тому що може забезпечити отримання 
різних біотехнологічних продуктів (глюкози, етанолу, 
ацетону, мікробної біомаси).



Протеолітичні ферменти
• Основною реакцією, яка каталізується протеолітичними 

ферментами (протеазами), є гідроліз пептидного 
зв'язку в молекулах білків і пептидів. 

• За сучасною класифікацією розрізняють ендо- та 
екзопептидази. 

• Ендопептидази гідролізують пептидні зв'язки, які 
містяться в середині молекули білка; 

• Екзопептидази гідролізують пептидні зв'язки, що 
знаходяться по краях макромолекули білка (діють або з 
карбоксильного, або з амінного кінця ланцюга, 
відщеплюючи послідовно одну за іншою кінцеві 
амінокислоти).



• Основною реакцією, яку каталізують протеази, є гідроліз
молекул білків та пептидів за пептидними зв’язками:

За типом походження протеази поділяють на 
рослинні,
тваринні 

мікробні.



• Протеази тваринного походження широко використовуються в
харчовій промисловості.

• трипсин – фермент тваринного походження, який
використовується в медицині та в харчовій промисловості для
виробництва гідролізатів;

• пепсин – фермент, дія якого виражається в гідролізі пептидних
зв’язків, утворених аміногрупами фенілаланіну та тирозину.

• Пепсин виробляється слизової шлунка у вигляді пепсиногену.
Пепсиноген перетворюється в активний пепсин під дією НС1

• Він має надзвичайно важливе значення як травний фермент, він
входить до складу лікарських ферментативних препаратів,
тонізуючих засобів, жувальної гумки.

• В харчовій промисловості пепсин використовують для згортання
казеїну молока та для розчинення білкової каламуті у пиві;

• ренін – фермент, подібний за дією до пепсину. Використовується як
коагулянт казеїну молока.



Серед найбільш важливих з практичної точки зору
ферментів виділяють також:

• папаїн та хімопапаїн – використовуються в 
кіновиробництві, парфумерії, виробництві
синтетичних миючих засобів, медицині та в харчовій
промисловості (виноробство, пивоваріння, 
виробництво спирту, хлібопекарство тощо);

•
• фіцин та бромелаїн – використовуються аналогічно

до папаїну, а також для видалення каламутності у 
пиві та для розм’якшення м’яса;

•



• Протеази – найбільш важливі промислові ферменти.   

• Рівень споживання препаратів протеаз становить 
приблизно 40% від усіх використовуваних ферментів



• Механізм дії власних ферментних систем при переробці
харчової сировини контролюється режимом та умовами, які
забезпечують цілеспрямований розпад біополімерних
систем з утворенням смакових та ароматичних речовин, 
формування необхідних реологічних та функціонально-
технологічних властивостей харчових систем

• Як наслідок, – досягнення бажаних органолептичних
показників, високого рівня якості, харчової та біологічної
цінності готових продуктів



Ферментні препарати

• Однак сьогодні широкого використання в харчовій
промисловості знаходять ферментні препарати.

• Ферментні препарати на відміну від ферментів
містять, крім активного ферменту, велику кількість
баластних речовин, в тому числі інших білків. 

• Крім того, більшість ферментних препаратів є
комплексними, тобто крім основного ферменту, 
який характеризується найбільшою активністю, до їх
складу входять інші супутні ферменти.



Застосування ферментних препаратів у галузях
харчової промисловості дозволяє:

• інтенсифікувати технологічні процеси, 
• покращувати якість готової продукції,
• збільшувати її вихід, 
• зекономити цінну харчову сировину



Ферментні препарати повинні задовольняти
вимогам, які ставляться до конкретних
технологій не тільки щодо типу каталізованої
реакції, але й по відношенню до умов та дії: 

• рН, 

• температури, 

• стабільності, 

• присутності активаторів та інгібіторів.



Оцінка безпеки ферментних препаратів

• В першу чергу це стосується мікробних ферментних
препаратів, які вимагають ретельного хімічного, 
мікробіологічного та токсикологічного контролю



Іммобілізовані ферменти
• Досягнення молекулярної біології, біохімії та ензимології

призвели до того, що в наш час структура та функції великої
кількості ферментів досить детально вивчені

• Це дозволило створити теоретичну базу для виробництва
ферментів продовженої дії, або так званих іммобілізованих
ферментів – фіксованих чи зв’язаних ферментних препаратів.

• Іммобілізація часто призводить до різких змін в позитивному
напрямку основних параметрів ферментативної реакції:

• максимальної швидкості,
• оптимуму рН,
• оптимуму температури,
• відношення до інгібіторів.



Ферментативні методи аналізу
харчових продуктів

• Ферментативний аналіз є одним з основних
аналітичних інструментів в міжнародній та вітчизняній
практиці наукових досліджену сучасного виробничого
та сертифікаційного контролю якості харчових
продуктів, харчової сировини та біологічних матеріалів.



• Основними перевагами застосування ферментативних
методів при розробці нових харчових технологій та
біотехнологічних процесів, а також при аналізі якості,
ідентифікації та встановлення фальсифікації харчових
продуктів та сировини є:

Висока специфічність та достовірність результатів.
• Для цього у дослідників є можливість підбору чітко

визначеного ферменту, в залежності від визначуваної
речовини.

• Висока специфічність також досягається завдяки
можливості використання одразу кількох ферментів, які
почергово функціонують в даній системі.



Прості способи підготовки проб, які виключають втрату
досліджуваних компонентів.

• В багатьох випадках можливий прямий аналіз проби без 
попередньої підготовки.

Проста та швидка процедура вимірювань, яка не вимагає
використання дорогого обладнання.

• В більшості ферментативних визначень використовують
фотометричні способи вимірювання результатів, обладнання для 
яких є порівняно дешевим, в порівнянні з більшістю фізичних та 
фізико-хімічних методів аналізу.



• Висока чутливість ферментативних методів та добра 
відтворюваність результатів. 

Так, наприклад, за допомогою цих методів в продуктах можуть бути 
визначені такі концентрації компонентів (г/л):

• етанол – 0,001;

• ацетальдегід – 0,001;

• лимонна кислота – 0,002; 

• гліцерин – 0,001; 

• D-глюкоза – 0,002; 

• D- сорбіт – 0,001; 

• лактоза – 0,005; 

• нітрати – 0,001.

•





Микро- і макро- елементи. 
Мінеральний склад харчових 

продуктів. Роль мінеральних 
речовин в організмі людини. Роль 

окремих мікроєлементів.



Відомо, що обмінні процеси на клітинному і субклітинному
рівнях забезпечуються функціонуванням близько 2000
ферментів, кожен з яких каталізує відповідну хімічну реакцію.

Каталітична активність ферментів забезпечується
коферментами небілкового походження – органічними
сполуками або неорганічними елементами (іонами металів –
макро- і мікроелементами).

Мікроелементи є найважливішими каталізаторами обмінних
процесів і відіграють важливу роль в адаптації організму в
нормі і в умовах патології.

Незвавжаючи на те, що мінеральні речовини не мають
енергетичної цінності, як білки, жири і вуглеводи, багато
ферментативних процесів в організмі неможливі без участі тих
або інших елементів.





Із 92 хімічних елементів, що трапляються в 
природі, 81 виявлений в організмі людини. 12 
елементів називають структурними, оскільки
вони становлять 99 % елементного складу 
людського організму (C, O, Н, N, Ca, Mg, Na, K, S, 
P, F, Cl)



• Мікроелементами (МЕ) називають елементи, наявні
в організмі людини в дуже малих слідових
кількостях .

• Це в першу чергу 15 есенціальних (життєво
необхідних, від англ. ―essential‖) - Fe, J, Cu, Zn, Co, 
Cr, Мо, Ni, V, Se, Mn, As, F, Si, Li, а також умовно-
есенціальні - B, Br. 





Спектр механізмів дії МЕ можна подати у такій схемі: 

1. Вплив МЕ на активність ферментів: 

• МЕ як конкурентний інгібітор ферментів; 

• МЕ як компонент каталітичного центру ряду ферментів. 

2. Вплив МЕ на активність гормонів: 

МЕ як складова частина гормонів; 

участь у депонуванні гормонів; 

участь у синтезі гормонів; 

участь у деградації і елімінації гормонів. 

3. Дія МЕ на специфічні рецептори: 

на рецептори, локалізовані на цитоплазматичній мембрані; 

на рецептори, локалізовані у внутрішньоклітинних компартментах. 

4. Вплив МЕ на білки-переносники (альбумін, трансферин, церулоплазмін та ін.). 

5. Физико-хімічна дія МЕ на мембрани клітин. 

6. Взаємодія з іншими МЕ: 

синергізм;  

антагонізм



• Наказ Міністерства Охорони Здоров’ я України № 272 
від 18.11.99

• «Про затвердження Норм фізіологічних потреб 
населення України в основних харчових речовинах та 
енергії». 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 грудня 1999 
р. за№ 834/4127



Добова потреба населення України у мінералах

Вікова група Са, мг Р, мг Мg, мг Fе, мг Se, мг Сu, мг Zn, мг І, мкг F, мг
0-3 місяці 400 300 50 4 10-15 0,3-0,5 3 40
4-6 місяців 500 400 60 7 10-15 0,3-0,5 4 50

7-12 місяців 600 500 70 10 10-15 0,3-0,5 7 60
1-3 роки 800 800 100 10 10-15 0,3-0,5 10 70
4-6 років 800 800 120 10 20 1,2 10 90

6 років (учні) 800 800 150 12 30 1,5 10 100
7-10 років 1000 1000 170 12 30 1,5 10 120
11-13 років 
(хлопчики) 1200 1200 280 12 40 2 15 150

11-13 років (дівчатка) 1200 1200 270 15 45 1,5 12 150
14-17 років (хлопці) 1200 1200 400 12 50 2,5 15 200
14-17 років (дівчата) 1200 1200 300 15 50 2 13 200
Чоловіки 18-60 років 1200 1200 400 15 70 15 0,15 0,75
Жінки 18-60 років 1100 1200 350 17 50 12 0,15 0,75
Чоловіки 60-74 роки 800 1200 400 15 15 0,15
Чоловіки ≥ 75 років 800 1200 400 15 15 0,15
жінки 60-74 роки 1000 1200 400 15 15 0,15
жінки ≥ 75 років 1000 1200 400 15 15 0,15



Макроелементи, , 
мг/100 г

Мікроелементи, 
мкг/100 г

K Ca Mg Na S P Cl Fe I Co Mn Cu F Cr Zn Мо
Хліб:

житній 245 35 47 610 52 158 980 3900 5,6 - 1610 220 35 2,7 1210 8
пшеничний 129 23 33 506 59 84 837 1860 - 1,8 825 134 - 2,2 735 12,8

Молочні
продукти:

молоко 
коров’яче 146 120 14 50 29 90 110 67 9 0,8 6 12 20 2 400 5
сир 112 150 23 41 - 216 - 461 - - 8 74 - - 394 -
сир російський 116 1000 50 820 - 540 - 1100 - - - 50 - - 3500 -

М’'ясо:
свинина 316 8 27 64,8 220 170 48 1940 6,6 8 28,5 96 69 13,5 2070 13
яловичина 355 10,2 22 73 230 188 59 2900 7,2 7 35 182 63 8,2 3240 11,6
баранина 329 9,8 25,1 101 165 168 83,6 2090 2,7 6 35 238 120 8,7 2820 9

Риба:

короп 265 35 25 55 180 210 55 800 5 35 150 130 25 55 2080 4
тріска 340 25 30 100 200 210 165 650 135 30 80 150 700 55 1020 4

Овочі:
капуста 185 48 16 13 37 31 37 600 3 3 170 75 10 5 400 10
картопля 568 10 23 28 22 58 58 900 5 5 170 140 30 10 360 8
морква 200 51 38 21 6 55 63 700 5 2 200 80 55 3 400 20

Фрукти:

сливи 214 20 9 18 6 20 1 500 4 1 110 87 2 4 100 8
яблука 278 16 9 26 5 11 2 2200 2 1 47 110 8 4 150 6

Мінеральний склад основних продуктів харчування



Харчова роль мінеральних речовин пов’язана:
- з їх присутністю в сировині для виробництва харчових

продуктів. Однак низка мінеральних речовин
використовуються в технології харчових продуктів та 
виготовлення їжі в чистому вигляді. 

- Так, кухонна сіль використовується як добавка для 
надання певних смакових відчуттів. 

- Натрій нітрит застосовується при виробництві ковбас
для надання їм рожевого забарвлення. 

- При переробці молока для одержання білкових
коагулянтів в технології сиру використовують кальцій
хлорид, а при виробництві плавлених сирків – суміш
різних солей; 

- для стабілізації харчової крові, яку одержують при 
переробці тварин, – фосфати, пірофосфати; 

- в технології хлібобулочних і кондитерських виробів –
соду тощо.



• У зв’язку з гострим дефіцитом мікронутрієнтів, в 
тому числі і мінеральних речовин, необхідна
розробка нових підходів у виробництві харчових
продуктів.

• До того ж немає ні одного харчового джерела, 
яке б містило у собі всі необхідні мінеральні
речовини.

• Повного забезпечення мікронутрієнтами можна
досягнути лише за рахунок різноманітності
харчових раціонів, при яких не тільки досягається
необхідний рівень споживання мінеральних
речовин та вітамінів, але й спостерігається їх
взаємопідсилююча дія.



МАКРОЕЛЕМЕНТИ



Натрій.

В людському організмі міститься ~115 г Натрію.

• Приблизно третина цієї кількості у вигляді неорганічних
сполук знаходиться в кістковій тканині. Решта Натрію
міститься у позаклітинних рідинах організму. 

• Вміст Натрію у крові 310-340 мг%.



Вміст Натрію у харчових продуктах.

• Природний вміст Натрію в харчових
продуктах незначний і в організм людини він
надходить в основному за рахунок кухонної
солі (NаСl). 

• Крім цього, відносно багато натрій хлориду 
міститься в багатьох харчових продуктах: 
ковбасі, салі, соленій рибі, ікрі, сирі, оливках, 
кукурудзяних пластівцях тощо



Значення Натрію в людському
організмі:

Натрій – важливий міжклітинний та внутріклітинний елемент, який бере

участь у створенні необхідної буферності крові, регуляції кров’яного тиску,

водного обміну, активації травних ферментів, регуляції нервової та м’язової

тканин.

Потреба в Натрії існує, але вона незначна.

Однак вона значно зростає (майже у 2 рази) при сильному потовиділенні

(при значних фізичних навантаженнях, в умовах жаркого клімату тощо).

Поряд з цим встановлена пряма залежність між надлишковим споживанням

Натрію та гіпертонією. З вмістом Натрію пов’язують також здатність тканин

утримувати воду. Надлишкове споживання кухонної солі перевантажує

нирки та серце. В результаті чого набрякають ноги та лице. Ось чому при

захворюваннях нирок чи серця рекомендується різко обмежити споживання

солі.



Добова потреба Натрію
Погреба в Натрії остаточно не встановлена. 

Для підтримки обмінних процесів достатньо 2 г, 
однак зазвичай вживають з їжею значно більше
Натрію4-6 г (це відповідає 10-15 г кухонної
солі).



Калій (К)

В організмі дорослої людини міститься 160-180 г 
Калію (~0,23 % від загальної маси тіла). 

• Біологічна засвоюваність Калію організмом
становить 90-95 %.

• Солі Калію легко всмоктуються і швидко
виводяться з організму з сечею, потом та через 
кишково-шлунковий тракт.



Вміст Калію у харчових продуктах:

• В організм людини сполуки Калію надходять з
їжею. 

• Багато Калію міститься в молочних продуктах, 
м’ясі, какао, томатах, бобових, картоплі, 
петрушці, морській капусті, сухофруктах (урюк, 
родзинки, груші, яблука), бананах, дині та 
чорному чаї.



Значення К в людському організмі
•
• Разом з Натрієм та Хлором, Калій є постійним складовим елементом усіх клітин і

тканин. В організмі ці елементи містяться в певному співвідношенні та забезпечують
постійний склад внутрішнього середовища. Основними функціями Калію в людському
організмі є:

•
• підтримка постійного складу клітинної та міжклітинної рідини;
• підтримка кислотно-основної рівноваги;
• забезпечення міжклітинних контактів;
• підтримка нервово-м’язової активності клітин;
• участь в нервовій регуляції серцевих скорочень;
• підтримка водно-сольового балансу, осмотичного тиску;
• підтримка нормального рівня кров'яного тиску;
• участь в забезпеченні діяльності нирок.
•
• При дефіциті Калію в їжі, що у здорових людей трапляється досить рідко, можливе

зменшення його кількості в крові, що призводить до м’язової слабкості та апатії, 
сонливості, втрати апетиту, сповільнення пульсу. Надлишок Калію в організмі також
може спричинити серйозні порушення різних функцій органів та систем організму.



Добова потреба в Калії:

Вважається, що доросла людина вживає за добу 2,2-3,0 г Калію. 

Вміст Калію в їжі жителів різних країн коливається від 1,8 до 5,6 г. 

• Добова потреба Калії складає не менше 2,0 г для осіб 18-річного 
віку. 

• Для людей старшого віку до цієї величини додають 50 мг за кожний
рік.



Кальцій (Са)
• Кальцій є важливою складовою частиною

організму; його загальний вміст становить ~1,4 % 
від маси тіла.

• В організмі людини він розподілений
нерівномірно: приблизно 99 % його міститься в 
кістках і лише 1 % – в інших частинах тіла (кров та 
м’які тканини).

• Виводиться Кальцій з організму через кишківник
та нирки.



Кальцій.
• Це основний структурний компонент кісток і зубів; необхідний для 

згортання крові, бере участь у регуляції проникності клітинних
мембран, в молекулярному механізмі м'язових скорочень. 

• Кальцій належить до елементів, які важко засвоюються. 

• При недостатньому споживанні Кальцію або при порушенні
всмоктування його в організмі спостерігається підвищене
виведення його з кісток і зубів. 

• В таких випадках у дорослих розвивається остеопороз –
демінералізація кісткової тканини, а у дітей порушується
становлення скелета, розвивається рахіт. 

• Кращими джерелами Кальцію є молоко і молочні продукти, різні
сири, зелена цибуля, петрушка, квасоля.



Вміст Кальцію у харчових продуктах

• Кальцій у великих кількостях міститься в багатьох харчових
продуктах та щоденно надходить в організм з їжею.

• Значна кількість Кальцію міститься молочних продуктах
(вершки, молоко, сир).

• Дещо менше його в городній зелені (петрушка, шпинат),
овочах (боби, квасоля), горіхах та рибі.



Значення Са в людському організмі:

Головна функція Кальцію в людському організмі полягає в утворенні жорстких
конструкцій кісток. Кальцій забезпечує міцність нігтів та зубів. Іншими функціями
Кальцію є:

•регуляція процесів нервової провідності та м'язових скорочень;

•участь у процесах згортання крові;

•регуляція проникності клітинних мембран;

•підтримка стабільної серцевої діяльності.

Зменшення концентрації Кальцію в організмі призводить до пониження
збудливості нервової системи, наслідком чого є поява судом. Дефіцит Кальцію
також може спровокувати розвиток гіпертонічних кризів, токсикозів вагітності, 
підвищення рівню холестерину в крові.



Добова потреба  в Са:

• Потреба дорослої людини в Кальції – 0,8-1,5 г на добу. 

• Значно більша кількість Кальцію (до 2 г на добу) потрібна
вагітним жінкам, жінкам, які годують немовлят, та дітям, в 
організмі яких Кальцій використовується на утворення кісток.



Магній (Мg)

• Магній відіграє дуже важливу роль в організмі людини.

• В організмі дорослої людини міститься приблизно 140 г 
Магнію (0,2 % від маси), причому 2/3 цієї кількості
припадає на кісткову тканину.

• Головне «депо» Магнію знаходиться в кістках та м’язах



Вміст у харчових продуктах:

• Особлива багата на Магній рослинна їжа. Значна
його кількість міститься в пшеничних висівках, 
різних крупах (40-200 мг/100 г продукту), бобових
урюку, куразі, чорносливі.

• Мало Магнію в молочних продуктах, м’ясі, рибі, 
макаронних виробах, більшості овочів та фруктів .



Значення в людському організмі
• Магній є важливим міжклітинним та внутріклітинним елементом, який бере

участь в обміні білків, жирів та вуглеводів. Він є активатором для багатьох
ферментативних реакцій, таких як синтез білків та нуклеїнових кислот. 

• Магній бере участь в підтримці нормального функціонування нервової системи
та серцевих м’язів; має судинорозширюючі властивості, понижуючи
артеріальний тиск; стимулює жовчовиділення; підвищує активність кишківника; 
укріплює імунну систему організму.

• Великі дози Магнію майже не впливають на стан організму. Однак, слід
пам’ятати, що надлишок Магнію понижує засвоєння Кальцію.

• Оптимальне співвідношення Кальцію та Магнію становить 1 : 0,5. При недостачі
магнію порушується засвоєння їжі, сповільнюється ріст, на стінках судин
відкладається кальцій. 

• Дефіцит Магнію також підвищує ризик захворювання інфарктом міокарда, 
призводить до захворювань шкіри, випаданню волосся.



Добова потреба

• Потреба дорослої людини в Магнії – 200-400 мг на добу. 

• Вона змінюється в залежності від фізіологічного стану та 
віку людини: для дітей та підлітків вона становить 1000 мг
та більше.



Фосфор (Р)

• Вміст Фосфору в організмі дорослої людини
становить ~1,0 % від маси тіла.

• Основна кількість його міститься в кістках. Багато
Фосфору в м’язах та нервовій тканині. 

• З організму Фосфор виводиться з сечею та калом.



Вміст у харчових продуктах:

• Фосфор широко розповсюджений в природі, в тому числі
у харчовій сировині та продуктах (молоко, м’ясо, риба, 
хліб, овочі, яйця, сир, горіхи), у зв’язку з чим нестача
Фосфору в їжі практично не спостерігається. 

• Багатим джерелом Фосфору є різні крупи (вівсяна, 
перлова).

• Однак, з рослинних продуктів сполуки Фосфору 
засвоюються дещо важче, ніж при вживанні їжі
тваринного походження.



Значення в людському організмі:

• Фосфору належить провідна роль у функціонуванні центральної нервової
системи. 

• Сполуки Фосфору найбільш поширені в організмі людини мають велике
значення у процесах обміну речовин у м’язах. 

• Фосфор входить до складу АТФ – головного акумулятора енергії
тваринного організму. Крім того, Фосфор потрібен кожному клітинному
ядру, тому що на нуклеїнових кислотах, які містять Фосфор, записана 
програма побудови кожної клітини, програма побудови усього організму –
спадковість.

• При тривалому дефіциті Фосфору в харчуванні організм використовує
власний Фосфор з кісткових тканин. Це призводить до демінералізації
кісток та порушенню їх структури – крихкості. 

• При збідненні організму Фосфором також послаблюється розумова та 
фізична працездатність, спостерігається втрата апетиту, апатія.



Добова потреба:

• Добова потреба людини у Фосфорі 1,2-1,6 г.

• Вона збільшується при значних фізичних чи розумових
навантаженнях, при деяких захворюваннях.



Сульфур (S)

• Сульфур в організмі людини – необхідна
складова клітин, ферментів, гормонів
(інсуліну) та сульфурвмісних амінокислот. 

• Вміст Сульфуру в організмі становить ~140 г.



Вміст у харчових продуктах:

• Сульфур надходить в людський організм в
основному з продуктами тваринного
походження.

• Вміст Сульфуру зазвичай пропорційний вмісту
білків в харчових продуктах, тому його більше
в продуктах тваринного походження. 

• Найбільший вміст Сульфуру у яловичині, 
свинині, морському окуні, трісці, ставриді, 
яйцях, молоці, сирі.



Значення в людському організмі:

• Виключне значення Сульфуру полягає в тому, що він
входить до складу деяких амінокислот, з яких
побудовані білкові молекули людського організму. 

• Сульфурвмісні групи білків ( –SH та – S– S– ) 
відіграють надзвичайно важливу роль при 
формуванні просторової (третинної) структури
білка.

• Крім того, ці групи зумовлюють каталітичну
активність багатьох ферментів та біологічну
активність деяких вітамінів.



Добова потреба:

Вважається, що добовий раціон людини
повинен містити 4-5 г Сульфуру.



Хлор (Сl)

• Хлор – один з біогенних елементів, постійний
компонент тканин рослин та тварин.



Вміст у харчових продуктах:

• Хлор у вигляді хлоридів металів міститься
практично в усіх тваринних та рослинних
організмах. 

• Особливо багаті на Хлор хліб, м’ясні та молочні
продукти



Значення в людському організмі:
• Головне значення Хлору в людському організмі – він у вигляді аніону є основною 

осмотично активною речовиною плазми крові, лімфи, спинномозкової рідини та 
деяких тканин. 

• Хлор відіграє важливу роль у водно-сольовому обміні, сприяючи утримуванню
тканинами організму води. Р

• егуляція кислотно-лужної рівноваги в тканинах здійснюється поряд з іншими
процесами шляхом зміни в розподілі Хлору між кров’ю та тканинами організму:

• Хлор бере участь в утворенні шлункового соку, формуванні плазми, активації
ферментів, здійснюючи тим самим ряд життєво важливих функцій.

•
• Дефіцит Хлору (кухонної солі) в їжі або підвищене її виведення за певних умов може

спричинити хлорпенію, яка супроводжується серцевою слабкістю, пониженням тиску, 
підвищенням серцебиття, а далі - втратою свідомості та судомами. 

• Порушення в обміні Хлору призводить до розвитку набряків та інших патологій.



Добова потреба:

• Добова потреба у Хлорі організмом людини
становить 2-5 г і практично повністю
задовольняється за рахунок натрій хлориду 
(кухонної солі), що міститься в більшості
харчових продуктів.



Мікроелементи

• Група мікроелементів більш різноманітна та менш вивчена.

• І хоча біологічна дія більшості з них достатньо вивчена, сьогодні
з’являються нові дані, які розширюють інформацію про дію
мікроелементів на організм людини.



Ферум (Fе)

• Незважаючи на те, що вміст феруму в 
людині масою 70 кг не перевищує 5 г, він
відіграє особливу роль у життєдіяльності
організму.



Вміст у харчових продуктах:
• Ворганізм людини Ферум надходить з їжею. 

• Харчові продукти тваринного походження містять
Ферум в найбільш легко засвоюваній формі. 

• Деякі рослинні продукти також багаті на Ферум, але
його засвоєння організмом відбувається важче. 

• Відносно багато Феруму у яловичині, печінці, рибі
(особливо в сардині, скумбрії, тунці), гарбузах, 
устрицях, вівсяній крупі, какао, горосі, пивних
дріжджах, інжирі та ізюмі.



Значення в людському організмі:
• Важлива роль Феруму для організму людини встановлена ще у XVIII ст. Ферум займає

особливе місце, тому що на нього не поширюється дія секреторної системи. Концентрація
Феруму регулюється виключно його поглинанням, а не виділенням.

• Основною функцією Феруму в організмі є перенесення кисню та участь

• окисно-відновних процесах (у складі ферумвмісних ферментів). Ферум входить до складу 
гемоглобіну, міоглобіну та цитохромів. Більша частина Феруму в організмі міститься в
еритроцитах а також в клітинах мозку. Ферум також відіграє важливу роль в процесах
виділення енергії, в ферментативних реакціях, в забезпеченні імунних функцій, в
метаболізмі холестерину.

• Дефіцит, так само як і надлишок Феруму, негативно впливає на здоров’я людини. За даними
ВООЗ, від дефіциту Феруму потерпає кожен п’ятий житель планети. Нестача Феруму
викликає малокрів’я, яке характеризується слабкістю, апатією, блідістю шкіри. Дефіцит
Феруму також викликає порушення ферментативних реакцій в організмі, погіршення стану 
шкіри, волосся та нігтів. Діти з недостатнім надходженням Феруму в організм частіше
страждають інфекційними захворюваннями.

• Не дивлячись на активну участь Феруму в обміні речовин, цей елемент може спричинити
токсичну дію при надходженні в організм у великих кількостях. В деяких випадках
спостерігалася поява шокового стану в людини.



Ферум – широко розповсюджений в природі елемент. В організмі
людини міститься від 3 до 5 г Феруму. З цієї кількості 70...80% 
припадає на Ферум гемоглобіну.

Ферум виявлений у складі більш ніж 70 різних за своїми функціями
ферментів. 

• Ферумвмісні біомолекули виконують чотири основні функції: 

– транспорт електронів (цитохроми, ферумсульфурпротеїди);
– транспорт і депонування кисню (міоглобін, гемоглобін, 

еритрокруорин, гимеритрин, хлорокруорин); 
– участь у формуванні активних центрів окиснювально-відновних
ферментів (оксидази, гідроксилази, супероксиддисмутази та ін.); 
– транспорт і депонування Феруму (сидерофіліни, і серед них 
найбільш вивченим є  трансферин, гемосидерин, феритин, 
сидерохроми). 



• Ферум входить до складу гемоглобіну і міоглобіну, ферменту 
каталази та ін., завдяки яким він приймає участь в 
кровотворенні, тканинному диханні і виконує інші функції. 

• Ферум входить до складу гемопротеїд-цитохрому Р-450, що
приймає участь в знешкодженні сторонніх речовин, що
потрапляють в організм людини.

• Інший фермент, що містить Ферум, – тиреопероксидаза –
приймає участь в синтезі гормонів щитовидної залози. Ферум
ферменту мієлопероксидази приймає участь в процесах
фагоцитозу і лізису мікроорганізмів, тобто в підтримці імунітету. 



• Ферум засвоюється в шлунку і кишечнику, але 
переважно в дванадцятипалій кишці, причому
двовалентний Ферум засвоюється набагато краще за 
тривалентний, що міститься в харчових продуктах. 

• Відновники, такі як аскорбінова і лимонна кислоти, 
тваринний білок, деякі органічні кислоти, 
перетворюють тривалентний Ферум на двовалентне і 
тим самим підвищують його адсорбцію. 

• Сприяють його всмоктуванню деякі прості вуглеводи –
лактоза фруктоза, сорбіт, а також амінокислоти –
гістидин, цистеїн і лізин. У продуктах є речовини, які
пригноблюють всмоктування

• Феруму: фітин, клітковина висівок, соєвий білок, 
фосфати, деякі компоненти чаю і кави. 



• Ферум з тваринної їжі засвоюється у декілька разів краще (до 30%), ніж з рослинної
(до 10%).

• Так, за даними ВООЗ, аліментарні ферумдефіцитні стани широко розповсюджені
серед усіх верств населення країн, що розвиваються, де переважає рослинне
харчування. 

• У економічно ж розвинених країнах (Англія, Франція, Швеція та ін.) виявляється
тільки прихований дефіцит Феруму. Добова потреба дорослої людини в Ферумі
складає в середньому 10...18 мг.

• Нестача Феруму є найбільш частою причиною прояву анемії. 

• За даними ВООЗ, 80% усіх аліментарних анемій складають ферумдефіцитні. 

• Дефіцит Феруму, або гіпосидероз, досі залишається широко розповсюдженою
патологією, на яку страждає кожен п’ятий житель нашої планети. 

• В випадку гіпосидерозу знижується концентрація гемоглобіну, вміст еритроцитів в 
крові, активність ферумвмісних ферментів. 

• Причиною захворювання є недостатньо збалансоване харчування. Нормалізація
гемоглобіну настає зазвичай через 3...4 тижні з початку лікування. 





• Зустрічаються також і стани організму, пов’язані з 
надмірним вмістом Феруму в організмі, – сидероз, або
гіперсидероз. 

• Екзогенний (зумовлений зовнішніми причинами) сидероз 
нерідко спостерігається у шахтарів, що приймають участь 
в розробці червоних залізних руд, і у 
електрозварювальників. 

• Ендогенний (через внутрішні причини) сидероз 
найчастіше виникає в результаті підвищеного руйнування
гемоглобіну в організмі. 

• До ранніх симптомів сидерозу відноситься збільшення
печінки, що потім викликає цукровий діабет і 
прогресуюче потемніння шкіри. 



Добова
потреба:

• Добова потреба людини у Ферумі становить 10-20 мг.

• Ця кількість Феруму повністю може бути забезпечена
при правильно складеному харчовому раціоні. 

• В період вагітності у жінок потреба у Ферумі значно
зростає.



Купрум (Сu)

• В організмі дорослої людини 80 мг Купруму, 
половина якої утримується в кістках, 10 % – у 
печінці.



Вміст у харчових продуктах

• В організм людини Купрум в основному надходить з їжею. 

• В деяких овочах та фруктах міститься від 30 до 230 мг%
Купруму. 

• Багато Купруму міститься в морських продуктах, бобових, 
капусті, картоплі, кропиві, кукурудзі, моркві, шпинаті, яблуках, 
какао-бобах.



Значення в людському організмі
•Купрум є життєво необхідним елементом, який входить до складу бага-тьох вітамінів, гормонів, 
ферментів, бере участь в процесах обміну речовин,

•тканинному диханні тощо. Купрум має велике значення для підтримки нормальної структури
кісток, хрящів, сухожиль, еластичності стінок кровоносних судин.

•Купрум має яскраво виражені протизапальні властивости, пом’якшує прояв автоімунних
захворювань, сприяє засвоюванню феруму.

•Нестача Купруму призводить до порушень у формуванні серцево-судинної системи, скелету, 
центральної нервової системи, поглиблює спадкові хвороби (хвороба «кучерявого волосся» з
важким ураженням центральної нервової системи, аномалії скелету), зумовлює надлишкову
концентрацію холестерину.

•Вживання надлишкової кількості Купруму призводить до подразнення слизових оболонок, 
враження капілярів, печінки, нирок, розладу в діяльності центральної нервової системи. 
Забруднення солями Купруму харчових продуктів може відбуватися в процесі виробництва, в яких
використовуються мідні деталі, а також від мідної тари.



• Купрум – один з найважливіших незамінних
мікроелементів.

• Купрум приймає участь в процесах
утворення крові, білковому і вуглеводному
обміні, окиснювально-відновних реакціях
організму. 

• Вона входить до складу окиснювально-
відновних ферментів (аскорбатоксидази, 
поліфенолоксидази), активізує дію вітамінів
групи



Добова потреба:

• Добова потреба організму в Купрумі становить 2-5  мг.

• Потреба в Купрумі зростає при запальних захворюваннях та 
схильності людини до хвороб суглобів.



Йод (І)

• В організмі людини утримується в середньому 20-30 
мг Йоду, причому половина від цієї кількості
знаходиться у щитовидній залозі. 

• Решта цього елемента розподілена в печінці, 
яєчниках, нирках, лімфовузлах, мозку, м’язах та 
волоссі.



Вміст у харчових продуктах:
•Основним джерелом Йоду для організму людини є морепродукти, а 
також йодована сіль, яка використовується в харчовій промисловості. 

•Вміст Йоду в харчових продуктах значно варіюється. 

•Кількість Йоду в овочах і фруктах залежить від складу ґрунту та 
добрив, а також від способу переробки цих продуктів. 

•Найбільш багаті на Йод такі морепродукти як тріска, червоні та бурі
водорості, палтус, оселедець, сардини, креветки. 

•У процесі виготовлення продуктів слід враховувати, що під час 
тривалого зберігання та теплової обробки їжі втрачається 20-60% 
Йоду.



Значення в людському організмі:

Йод має високу фізіологічну активність і є обов’язковим
структурним компонентом гормонів щитовидної залози. В організмі
він виконує такі основні функції:
•
•участь в регуляції швидкості біохімічних реакцій;
•
•участь в регуляції обміну енергії, температури тіла;
•
•участь в регуляції білкового, жирового та водно-електролітного
обміну;
•
•участь в регуляції обміну деяких вітамінів;
•
•участь в регуляції процесів росту та розвитку організму.



• Йод відноситься до найважливіших ессенціальних
мікроелементів, які постійно містяться в живих організмах і є 
незамінними

• Цей мікроелемент є необхідним для синтезу гормонів
щитовидної залози, без яких неможливе нормальне
функціонування людського організму. 

• У організмі дорослої людини міститься 20...50 мг Йоду і 
приблизно 1/3 його припадає на частку щитовидної залози, 
яка є найважливішим органом внутрішньої секреції, що
виробляє тиреоїдні гормони, і саме вони примушують
дихати тканини нашого тіла, регулюють усі види обміну
речовин і діяльність кожного органу, включаючи головний
мозок. 

• Йод знаходиться і в інших органах, в крові він циркулює у 
формі йодиду і в зв’язаному з білками стані. 



• Нестача Йоду в їжі призводить перебудови функцій щитовидної
залози і формується зоб. 

• Встановлено, що йододефіцитні захворювання (ЙДЗ) – одні з 
найбільш поширених неінфекційних захворювань людини. 

• Дефіцит Йоду збільшує частоту вродженого гіпотиреозу, 
призводить до безповоротних порушень мозку плода і 
новонароджених, призводить до розумової відсталості (кретинізму, 
олігофренії). 

• На думку експертів ВООЗ, нестача Йоду є найпоширенішою
формою розумової відсталості, яку можна попередити. 

• Дослідженнями, виконаними останніми роками в розвинених
країнах світу, встановлено, що середні показники розумового
розвитку в регіонах з вираженим Йодним дефіцитом є на 15...20% 
нижчими, ніж за його відсутності. 



• Йододефіцитним захворювання можна запобігти шляхом проведення
масової йодної профілактики за допомогою фармацевтичних таблетованих
препаратів, біологічно-активних добавок (БАД) різних форм, а також
харчових продуктів багатих Йодом або збагачених ним.

• Добова потреба людини в Йоді – 0,10 – 0,15 мг. Для регулювання вмісту
Йоду в їжі в продукти харчування, у воду і в кухонну сіль вводять Йод. 

• Найбільш ефективним способом попередження дефіцитних станів і 
оптимізації забезпеченості організму Йодом є використання для 
приготування і досолювання їжі йодованої солі зі вмістом йодиду 25...55 
мкг/г. 

• Слід зазначити, що кількість Йоду в одних і тих же продуктах значно
коливається в залежності від концентрації мікроелементу в ґрунті і у воді. 

• Високий вміст Йоду спостерігається в морських водоростях (ламінарії) –
160...800 мг/100 г сухої маси, морській рибі і морепродуктах – 300...3000 
мкг/100 г. 

• Йод міститься (в середньому, мкг/100 г) і в таких харчових продуктах, як: 
яйця (60), молоко (45), цибуля (44), щавель (39), капуста білокачанна (37), 
морква, печінка яловича (35), картопля (32), квасоля (24), хліб житній, 
баклажани (14), огірки (11), хліб пшеничний, горох(10), риба річкова (9). 
СЕЛЕН 



• В связи с большим или меньшим недо-
статком Йода в пище и воде применяют 
Йодирование поваренной соли, содержа-
щей обычно 10 – 25 г йодистого калия на 1 
тонну соли.



Кобальт (Со)

• Кобальт є життєво необхідним елементом для 
тварин і людей. 

• Концентрується він у печінці, дещо меншою мірою
– у щитовидній залозі, нирках, лімфатичних вузлах
і підшлунковій залозі



• Кобальт є надзвичайно важливим в організмі для 
кровотворення, поліпшення обміну речовин. 

• До теперішнього часу учені сперечаються щодо ролі
Кобальту в розвитку онкологічних захворювань. 

• З одного боку в крові онкологічних хворих вміст
Кобальту є підвищеним в 1,5...2,5 рази в порівнянні з 
нормою. 

• З іншого – встановлена гальмівна дія Кобальту на ріст
деяких різновидів пухлинних клітин. 

• Цей аспект дії цього мікроелемента ще до кінця не 
вивчений і вимагає подальших досліджень



Вміст у харчових продуктах:

• В організм людини Кобальт надходить з їжею. 

• Особливо багато Кобальту в печінці тварин, 
молоці, червоному буряку, редисці, зеленій
цибулі, капусті, петрушці, салаті та часнику

Добова потреба:

Оптимальна інтенсивність надходження Кобальту в людський організм – 20-
50  мкг на добу



Значення в людському організмі
• Без Кобальту не обходиться кровотворення. Він, поряд з Ферумом

та Купрумом, є основним металом, що бере участь при утворенні
молодих еритроцитів та гемоглобіну.

• Кобальт також входить до складу вітаміну В12, який, крім процесів
кровотворення, впливає на обмін речовин, в першу чергу на синтез 
білків, а також бере участь в процесах блокування та утилізації
токсичних елементів.

• При надлишку Кобальту можливі ураження органів дихання, 
кровотворення, серцево-судинної та нервової систем, а також
алергічний дерматит, хронічний бронхіт, пневмонія, захворювання
кишково-шлункового тракту і жовчовивідних шляхів. 

• За дефіциту Кобальту можливі нестача вітаміну В12, атрофія
слизової оболонки кишківника. 

• Ендогенний дефіцит настає при хронічному гастриті, виразковій
хворобі дванадцятипалої кишки. У розпиленому стані Кобальт 
токсичний





• За достатнього вмісту в їжі овочів і фруктів
організм людини, як правило, не відчуває
нестачі або надлишку Кобальту. 

• Основними харчовими джерелами
Кобальту для людини є: капуста, картопля, 
цибуля, часник, салат, морква, груші, 
абрикоси, виноград, смородина, суниця



• Після відкриття фізіологічного значення солей 
Кобальту, коли їх стали широко використовувати як 
стимулятори кровотворення, була встановлена також
їх токсичність. 

• Надлишок Кобальту в добовому харчовому раціоні
призводить до кардіопатії з вираженою сердечною 
недостатністю. 

• У робітників, що контактують з Кобальтом, 
спостерігаються кашель, диспептичні розлади, 
порушення нюху, хронічні риніти, ларингіт, фарингіти. 

• За тривалого контакту можуть розвинутися хронічний
бронхіт, пневмонія, пневмосклероз. 



Манган (Мn)

• Манган є ессенціальним елементом для людини та 
тварин. В організмі людини міститься 10-20 мг
Мангану. В організм він надходить через шлунково-
кишковий і респіраторний тракти. Накопичується
Манган у печінці, нирках, підшлунковій залозі. 
Надлишкова концентрація його спостерігається у 
волосяному покрові.

• Основним шляхом виведення Мангану з організму
людини є система травлення, куди він потрапляє з
жовчю і соком підшлункової залози. Найбільша
кількість елемента виводиться з сечею.



Вміст у харчових продуктах:

• Сполуки Мангану надходять в організм
людини з їжею. Багато Мангану міститься в 
чаї та каві, житньому хлібі, пшеничних та
рисових висівках, сої, горосі, картоплі, 
буряку, помідорах, чорниці та в деяких
лікарських рослинах.

Добова потреба:
Середньодобова потреба в Мангані людини
становить 2-5 мг.



Значення в людському організмі:
• Манган – ц е один з найважливіших біоелементів. Він є компонентом багатьох

ферментів та виконує в організмі такі основні функції:

• перешкоджає вільнорадикальному окисненню, що забезпечує стабільність
структури клітинних мембран;

• забезпечує нормальне функціонування м’язової тканини;

• бере участь в обміні гормонів щитовидної залози;

• забезпечує розвиток сполучних тканин, хрящів та кісток;

• посилює інтенсивність утилізації жирів;

• бере участь в регуляції обміну вітамінів С, Е, групи В, холіну, Купруму;

• бере участь в забезпеченні повноцінної репродуктивної функції;

• необхідний для нормального росту та розвитку організму.

• Дефіцит Мангану сприяє розвиткові діабету і судомного синдрому. Надлишок
Мангану зумовлює синдром паркінсонізму (розлад рухової активності), психічні
відхилення, астеновегетативний синдром



Цинк (Zn)

• Цинк накопичується переважно в м’язах, еритроцитах, плазмі, 
сперматозоїдах. 

• Загальна його кількість в людському організмі становить 1,5-3г.

Добова потреба:

Вважається, що оптимальна інтенсивність надходження Цинку
в людський організм складає 10-15 мг на добу. Така кількість
Цинку цілком забезпечується звичайним харчовим раціоном.



Вміст у харчових продуктах:

• В організм людини Цинк 
надходить з їжею. 

• Особливо багато Цинку 
міститься в яловичині, 
печінці, молоці, морських
продуктах (устриці, 
молюски, оселедець), 
пшеничних висівках, 
вівсяному борошні, моркві, 
горосі, цибулі, шпинаті та 
горіхах.



• Цинк виявлений в усіх органах і тканинах, де його
кількість коливається в широких межах. Скелетні м’язи є 
найбільш багатими на Цинк. 

• Нині Цинк знайдений у більше, ніж в 200 
металоферментах, що приймають участь в 
найрізноманітніших метаболічних процесах, включаючи
синтез і розпад вуглеводів, жирів, білків і нуклеїнових
кислот. 

• Алкогольдегідрогеназа, присутня в печінці й інших
органах, окиснює етанол, інші первинні і вторинні
спирти, стероїди, а також вітамін А. 



Значення в людському організмі:

• Цинк входить до складу металоферментів, що беруть участь у різних
метаболічних процесах, зокрема у синтезі та розпаді вуглеводів і
жирів. Необхідною є участь Цинку в синтезі білка і нуклеїнових кислот, 
стабілізації структури ДНК, процесах білкового обміну.

• Отже, Цинк впливає на функціонування генетичного апарату, ріст і 
поділ клітин, загоєння ран, вироблення рефлексів поведінки, розвиток
мозку і забезпечує смакові сприйняття. Він є у складі шлункового соку 
і каталізує енергетичні процеси в клітинах.

•
• Цинк сприяє всмоктуванню вітаміну Е та підтримці нормальної

концентрації цього вітаміну в крові. Він також укріплює імунну систему 
організму та має детоксикуючу діє – сприяє виведенню з організму
карбон(ІV) оксиду. Важливу роль Цинк відіграє при переробці
організмом алкоголю.



• За токсичною дією на організм людини Цинк належить
до мікроелементів першого класу небезпеки. 
Надлишок його в організмі зумовлює загальну
захворюваність дітей, змінює склад крові. З продуктів, 
що тривалий час зберігаються в оцинкованій посудині, 
приблизно 220-450 мг Цинку переходить в організм, 
що викликає нудоту. Вживання його 100-300 мг/день 
спричинює дефіцит Купруму.

•
• Дефіцит Цинку призводить до вроджених пороків

розвитку плодів (викривлення хребта, пороки серця
тощо). При екзогенному дефіциті Цинку, порушеннях
його всмоктування розвиваються анемія, карликовість, 
дерматит, можливі передчасні роди, вроджені
каліцтва, затримання росту і статевого розвитку, 
порушення смакової чутливості і нюху, уповільнене
загоювання ран.



• Добова потреба в Цинку складає 10...15 мг. 
Надлишок Цинку викликає серйозні фізіологічні
порушення в організмі.

• Варто пам’ятати, що харчові продукти, особливо 
кислі і жирові, не можна обробляти в цинковому 
посуді, оскільки Цинк може переходити в 
продукти і, накопичуючись у великих кількостях, 
викликати отруєння людей. 

• Виключення складає тільки холодна питна вода. 

• Основним джерелом Цинку для людей є 
продукти тваринного походження: печінка, 
яловичина, яйця. 





Флуор (F)

• Флуор у невеликій кількості міститься у всіх тканинах людини. 
Загальний вміст флуору в організмі дорослої людини ~2,6 г. 

• У крові вміст флуору коливається в межах 0,03-0,07%. 

• Значно більше його в кістках (10-30%) і особливо багато є в зубах (в 
емалі 120-150 мг%, в дентині близько 50 мг%).

Добова потреба:

• Середньодобове надходження флуору в людський організм
повинно становити 0,5-1,5 мг.



• Майже 99% усього Флуору в організмі знаходиться в твердих
тканинах.

• Флуор має високу спорідненість до білкової матриці емалі і 
включається в емаль зубного зачатка ще до початку його
мінералізації.

• Флуор виявляє виражену вибірковість до твердих тканин і приймає
участь в їх мінералізації. Елемент відіграє істотну роль не лише в 
початкових стадіях мінералізації твердих тканин, але і здатний
попереджати їх демінералізацію. 

• За нестачі надходження Флуору в організм у дітей і дорослих
розвивається карієс зубів. Відмічена пряма кореляція між низьким
вмістом Флуору в раціоні і частотою виникнення карієсу зубів. 

• За надлишку Флуору розвивається флюороз зубів і кісток скелета. 
Так, на зубах з’являються плями білого, жовтого або коричневого 
кольору. Зуби стають більш крихкими і більш ламкими, 
спостерігається їх підвищена стиранність



Вміст у харчових продуктах:

• Сполуки флуору надходять в організм
людини з їжею та водою. 

• Багато флуору міститься в рисі, яловичині, 
яйцях, молоці, цибулі, шпинаті, яблуках та 
інших продуктах. 

• Особливо багатий на флуор чай (100 мкг/г)
та морська риба (5-10 мкг/г).



Значення в людському організмі:
• Флуор життєво необхідний для нормального росту та 

розвитку людського організму. 

• Він відноситься до біомікроелементів і відіграє значну
роль в розвитку і мінералізації кісток зубів.

•
• В місцевостях, де вміст флуору у воді занижений і де 

харчові продукти бідні на флуор, часто зустрічається
карієс зубів, але надлишок флуору викликає інше
захворювання – флюороз. 

• В організмі флуор бере участь в багатьох біохімічних
процесах.



Флуорид-іон, що надходить з їжею, всмоктується в шлунку і тонкій кишці, причому
швидкість і ступінь цього процесу визначається величиною дози, типом сполук Флуору, 
якісним і кількісним складом їжі. 

Засвоєння відбувається за принципом простої дифузії. Потреба організму у Флуорі –
0,5...1,0 мг на добу. Основним джерелом Флуору є такі харчові продукти, як риба
(особливо тріска і сом), баранина, телятина, вівсяна каша, хліб грубого помелу, печінка, 
горіхи, чай. 

У місцевостях, в яких ґрунти і води збіднені Флуором, його додають у воду, воду 
флуорують



Селен (Sе)

• Необхідність Селену для організму людини була з’ясована
у 1935 р., коли в Китаї через його недостачу у 
навколишньому середовищі постраждало 40% населення. 

• Селен накопичується в людському організмі, перш за все у 
нирках, підшлунковій залозі, легенях, шкірі та волоссі

Добова потреба:
Добова потреба організму людини у Селені – 20-100  мкг.



Вміст у харчових продуктах:

• Природним джерелом Селену для людини є
харчові продукти. 

• Відносно високий вміст Селену в часнику, 
свинячому салі, пшеничних висівках та білих
грибах. 

• Також багато Селену міститься в оливковій олії, 
морських водоростях, пивних дріжджах, 
бобових, оливках, кокосах та фісташках.



Значення в людському організмі:
• Ворганізмі Селен стимулює процеси обміну речовин. Важливість Селену 

зумовлена його участю в дії окисно-відновних ферментів, багатьох анаболічних
процесах, розкладанні пухлинних клітин. 

• Пов’язаний він з процесами росту і старіння, передачею генетичної інформації. 

• Селен є складовою частиною гормонів і ферментів. 

• З допомогою цього елемента зашифровано код у хромосомному апараті клітин. 

• Він є природним антиоксидантом, захищає мембрани клітин від руйнування, 
сприяє їх відновленню, продовжує їх життя.

•
• Було показано, що Селен є складовою частиною основного ферменту синтезу 

гормонів щитовидної залози, тобто дефіцит селену може у значній мірі викликати
йодну недостатність.



• Окиснювальне руйнування біомембран – це
процес, який призводить до порушення
структурної і функціональної цілісності
мембран клітин, сприяє підвищенню
проникності і зниженню стійкості клітинних
структур до ушкоджень.

• Особливо страждає за нестачі Селену серцево-
судинна система, що проявляється
прогресуючим атеросклерозом і слабкістю
серцевого м’язу



• Основна біологічно активна форма Селену в організмі –
селеноцистеїн. 

• Селеновмісні протеїни – це групи ферментів, що приймають
участь в утворенні ферментативної ланки антиоксидантного 
захисту. 

• До них відносять глутатіонпероксидази, що служать
каталізаторами у відновленні пероксиду водню і органічних
пероксидів, що запобігає процесу окиснювального
руйнування біомембран в організмі.

• Ці ферменти відіграють важливу бар’єрну роль у випадку
надходження агресивних пероксидних сполук разом з 
компонентами їжі. 

• Активна робота глутатіонпероксидаз підтримується саме за 
рахунок Селену



• Селен в якості активного центру виступає і в таких 
селеноцистеїнових ферментах, як дейодинази.

• Вони приймають активну участь в нормалізації роботи
щитовидної залози.

• Їх основне завдання полягає в трансформації
тетрайодтріоніну в активний тіреогормон
трийодтрионін. 

• Тут якраз і проявляється необхідність дотримання
балансу спільної присутності в організмі Йоду і Селену.

• Тільки за таких умов стає можливою ефективна
діяльність щитовидної залози. 



• Селен є основним компонентом ферменту, який захищає організм від
шкідливих речовин, які утворюються при розпаді токсинів. Він зв’язує такі
небезпечні для людського організму метали, як свинець, платина та ртуть.

•
• організмі, в якому є надлишок Селену, можливі виникнення селенового 

токсикозу з дерматитом, ушкодження емалі зубів, анемія, нервові
розлади, селенотоксична дегенерація печінки, збільшення селезінки, 
зміни форм нігтів і волосся.

•
• Селен також подразнює слизову оболонку, зумовлює бронхіти, гастрити, 

недостатність міокарда.
•
• Дефіцит Селену впливає на спадковий фіброз підшлункової залози, може

стати фактором підвищеної смертності при злоякісних новоутвореннях
шлунка, кишківника, молочної залози, яєчників, простати і легень. 

• З цим пов’язано більше 70 різних захворювань (порушення обміну
речовин, дисфункція щитовидної залози, зниження імунітету, 14 
різновидів серцево-судинної патології, 8 видів ракових захворювань, 
малокрів’я, бронхіальна астма, нирковокам’яна хвороба, цукровий діабет, 
остеохондроз тощо).



• Доза Селену 1 мг на добу для людського організму є 
токсичною. 

• Основними харчовими джерелами Селену для людини
є продукти моря – риба (особливо оселедець), краби, 
омари, лангусти, креветки і кальмари; субпродукти –
свинячі і яловичі нирки, печінка і серце; яйця.

• З продуктів рослинного походження багаті Селеном 
пшеничні висівки, пророслі зерна пшениці, зерна 
кукурудзи, томати, дріжджі, гриби і часник. 

• Дріжджі, особливо пивні, вважаються найкращим
джерелом Селену не лише тому, що в них його багато, 
але і тому, що він знаходиться в легко засвоюваній і 
біологічно активній формі. 



ХРОМ 
Хром посилює дію інсуліну в усіх метаболічних
процесах, регульованих цим гормоном. Добова потреба 
в хромі коливається в межах 50...200 мкг. 

За нестачі Хрому у людини відзначається зниження
толерантності до глюкози, підвищення концентрації
інсуліну в крові. 

Найбільш значимими харчовими джерела Хрому є: 
чорний перець, теляча печінка, пророслі зерна пшениці, 
пивні дріжджі, хліб з борошна грубого помелу.

Особливо важливо, що Хром в цих продуктах міститься
у біологічно активній і легко засвоюваній формі. 



МОЛІБДЕН
• Молібден входить до складу ряду ферментів (сульфітоксидаза, 

альдегідрогідрогеназа, ксантиноксидаза, нітратредуктаза). 

• Ксантиноксидаза є важливим ферментом обміну пуринів, що
каталізує реакцію, яка завершує утворення сечової кислоти в 
організмі. 

• Сульфітоксидаза перетворює сульфіт на сульфат і строго 
специфічна до свого субстрату. 

• Молібден відіграє важливу роль в організмі, оскільки приймає
участь в процесі детоксикації, активує фермент, що запобігає
утворенню канцерогенних нітрозамінів. 

• Сприяє затриманню в організмі Флуору і таким чином 
перешкоджає розвитку карієсу. 



• За надмірного надходженні в організм може
розвинутися "молібденова подагра". 

• Добова потреба в Молібдені складає 0,1...0,5 
мг 

• Нестача Молібдену призводить до затримки
росту, деформації кісток, анемії. 

• Основними харчовими джерелами Молібдену
для людини є продукти рослинного
походження (зернові і бобові культури), а 
також яловича печінка і нирки



ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОБРОБКИ НА 
МІНЕРАЛЬНИЙ СКЛАД ХАРЧОВИХ 

ПРОДУКТІВ

• Під час переробки харчової сировини, як правило, відбувається
зниження вмісту мінеральних речовин (окрім додавання
харчової солі). 

• У рослинних продуктах вони втрачаються з відходами. 

• Так, вміст ряду макро- і особливо мікроелементів в процесі
отримання крупи і борошна після обробки зерна знижується, 
оскільки в оболонках, що видаляються, і зародках цих
компонентів знаходиться більше, ніж в цілому зерні. 

• Порівняльний аналіз мінерального складу в пшеничному 
борошні вищого ґатунку і в борошні з цільнозмеленого зерна





• Наприклад, в середньому, в зерні пшениці і жита 
зольних елементів міститься приблизно 1,7%, у борошні
ж, в залежності від сорту від 0,5 (у вищому сорті) до 1,5% 
(в обойному). 

• В результаті очищення овочів і картоплі втрачається від
10 до 30% мінеральних речовин. 

• Якщо їх піддають тепловій кулінарній обробці, то в 
залежності від технології (варіння, обсмажування, 
тушкування) втрачається ще від 5 до 30%. 

• М’ясні, рибні продукти і птиця в основному втрачають
такі макроелементи, як Кальцій і Фосфор, під час 
відділення м’якоті від кісток. 

•



• За теплової кулінарної обробки (варіння, 
смаження, тушкування) м’ясо втрачає від 5 
до 50% мінеральних речовин.

• Проте якщо обробку здійснювати у 
присутності кісток, що містять багато
Кальцію, то можливе збільшення вмісту
Кальцію в кулінарних оброблених м’ясних
продуктах на 20%. 



• У технологічному процесі за рахунок недостатньо
якісного устаткування може переходити в кінцевий
продукт деяка кількість мікроелементів.

• Так, у виготовленні хліба під час приготування тіста в 
результаті його контакту з устаткуванням вміст Феруму
може збільшуватися на 30%. 

• Цей процес є небажаним, оскільки разом із Ферум в 
продукт можуть переходити і токсичні елементи, що
містяться у вигляді домішок в металі. 

• Під час зберігання консервів у бляшаних збірних (тобто
спаяних) банках з неякісно виконаним припоєм або у 
випадку порушення захисного лакового шару в продукт 
можуть переходити такі високотоксичні елементи як 
Плюмбум, Кадмій, а також Станум



• Слід врахувати, що ряд металів, таких як Ферум і 
Купрум, навіть в невеликих концентраціях можуть
викликати небажане окиснення продуктів. 

• Їх каталітична окислювальна здатність особливо 
яскраво проявляється відносно жирів і жирових
продуктів. 

• Так, наприклад, за концентрації Феруму вище 1,5 
мг/кг і Купруму 0,4 мг/кг у випадку тривалого
зберіганні вершкового масла і маргарину ці метали 
призводять до згіркнення продуктів.

• У випадку зберігання напоїв у присутності Феруму
вище 5 мг/л і Купруму 1 мг/л часто спостерігається
помутніння напоїв



Сучасні методи аналізу на 
мікроелементи

• Сучасні методи аналізу дозволяють визначати
вміст в продуктах більшості елементів періодичної
таблиці Д. І. Менделєєва з малою наважкою
об`єкта.

• Для визначення вмісту мікроелементів
застосовуються методи, що забезпечують
достовірну реєстрацію досліджуваного елемента
на рівні не менше 0,1 мкг/кг при наважці близько
0,1 грам





Для аналізу широко використовуються такі методи: 

• метод атомної абсорбційної спектрометрії з
атомізацією в полум'ї ; 

• метод атомної абсорбційної спектрометрії з
атомізацією в графітовій кюветі;

• метод атомно-емісійної спектроскопії зі
збудженням в індукційнозв'язаній плазмі; 

• мас-спектрометричний метод з іонізацією в 
індукційно-зв'язаній плазмі . 



Вітаміни. Водорозчинні вітаміни. 
Жиророзчинні вітаміни. 
Вітаміноподібні сполуки. 

Вітамінізація продуктів харчування



•Вітаміни – необхідний елемент їжі для людини і ряду
живих організмів, так як вони не синтезуються або деякі з 
них синтезуються в недостатній кількості даним організмом,

•Вітаміни віднесені до групи біологічно активних сполук, що
впливають на обмін речовин в мізерних концентраціях.



• Вітаміни – низькомолекулярні органічні
сполуки різноманітної хімічної природи, що не
синтезуються (чи такі, що синтезуються в
недостатній кількості) в організмі людини і
більшість тварин, що надходять з їжею і
необхідні для каталітичної активності
ферментів, які визначають біохімічні і
фізіологічні процеси в живому організмі.

• Вітаміни відносяться до незамінних
мікрокомпонентів їжі, на відміну від
макрокомпонентів – білків, ліпідів і вуглеводів.



Вітаміни поділяють на водо- і жиророзчинні: 

– водорозчинні вітаміни: вітамін С, вітаміни групи
В, РР і вітамін Н. 

– жиророзчинні – вітаміни А, D, E і K. 

Виділяють також групу вітаміноподібних сполук, 
до яких відносять біофлавоноїди (вітамін Р), 
холін, інозит, вітамін U, карнітин, оротову (вітамін
В13), пангамову (вітамін В15) і 
параамінобензойну кислоти, вітамін F. 



Потреба людини у вітамінах залежить від її віку, 
стану здоров’я, характеру діяльності, пори року, 
вмісту в їжі основних макрокомпонентів
харчування.

Розрізняють три ступеня забезпеченості
організму вітамінами : 

– авітаміноз – коли вітаміни відсутні повністю;

– гіповітаміноз– нестача вітамінів, іноді
відсутність якого-небудь одного або декількох
вітамінів;

– гіпервітаміноз – надмірний їх вміст. 



• Частіше ми зустрічаємося з гіповітамінозом, 
особливо в зимовий і весняний періоди. 

• Авітамінози є причиною серйозних
захворювань, часто з летальним наслідком. 
Абсолютна потреба у вітамінах привела до 
сучасної вітамінної терапії в мегадозах. 



• Потенційна токсичність надлишку в організмі
жиророзчинних і водорозчинних вітамінів є різною. 
Жиророзчинні вітаміни здатні накопичуватися в жировій
тканині організму. 

• Їх підвищена кількість в результаті надмірного споживання
окремих продуктів або додаткового прийому вітамінних
препаратів може призвести до появи симптомів токсичної
дії. 

• Підвищений прийом водорозчинних вітамінів призводить
тільки до виділення їх надлишків з організму – в організмі
вони не накопичуються. 

• Проте за великого передозування і водорозчинні вітаміни
можуть бути небезпечними для організму. 

• Особливо це відноситься до ніацину, за надлишку якого
можливе ураження печінки, і вітаміну В6 – його
передозування супроводжується порушенням функцій
нервової системи. 

• Норми споживання вітамінів наведені в нормативних
документах, розроблених національними органами, що
займаються питаннями харчування. 



Вітамінізація
• дозволяє підвищити якість харчових продуктів, 

• скоротити витрати на медицину, 

• забезпечити соціально незахищені прошарки населення
вітамінами, 

• поповнити їх втрати, які відбуваються при одержанні харчового
продукту на різних стадіях технологічного процесу або
кулінарної обробки. 

При цьому враховують основні завдання:
• вибір необхідного продукту для вітамінізації;
• визначення рівня вітамінізації; 
• розробка системи контролю.



Основні групи харчових продуктів для 
збагачення вітамінами:

–борошно та хлібобулочні вироби – вітаміни групи В;

–продукти дитячого харчування – всі вітаміни;

–напої, в тому числі сухі концентрати, – всі вітаміни, 
крім А та D;

–молочні продукти – вітаміни А, D, Е, С;

–маргарин, майонез – вітаміни А, D, Е;

–фруктові соки – всі вітаміни, крім А та D.



Назва Вітамери Розчинність

Вітамін А Ретиноїди (ретинол, ретиноїци, каротиноїди) Жирозчинний

Вітамін В1 Тіамін Водорозчинний

Вітамін В2 Рибофлавін Водорозчинний

Вітамін В3 Ніацин, нікотинова кислота, нікотинамід Водорозчинний

Вітамін В5 Пантотенова кислота Водорозчинний

Вітамін В6 Піридоксин, піридоксаль, піридоксамін Водорозчинний

Вітамін В7 Біотин Водорозчинний

Вітамін В9 Фолієва кислота Водорозчинний

Вітамін В12 Кобаламіни Водорозчинний

Вітамін С Аскорбінова кислота Водорозчинний

Вітамін D Ергокальциферол, колекальциферол (холекальциферол) Жирозчинний

Вітамін Е Токофероли, токотрієноли Жирозчинний

Вітамін К Нафтохінони Жирозчинний



•Вітаміни є необхідними складовими їжі і виливають на обмін речовин у дуже малих кількостях. 

•Добова потреба у вітамінах вимірюється в міліграмах, мікрограмах



До водорозчинних вітамінів належать:
• аскорбінова кислота – вітамін С,
• біотин – вітамін Н,
• нікотинова кислота – вітамін РР (В3), 
•рибофлавін – вітамін В2,
•пантотенова кислота – вітамін В5, 
•піридоксин – вітамін В6

•тіамін– вітамін В1, 
•фолієва кислота – вітамін В9, 
•ціанокобаламін – вітамін В12, 

а також вітаміноподібні сполуки
•вітамін Р – біофлановоїди, 
•вітамін В8 – інозит.

Усі вони термостабільні, за винятком вітаміну С, який руйнується під час
нагрівання в присутності кисню та важких металів.



Жиророзчинні вітаміни



ЕТИНОЛ 
(ВІТАМІН А, 

АНТИКСЕРОФТАЛМІЧНИЙ, 
АНТИІНФЕКЦІЙНИЙ,

ВІТАМІН РОСТУ) 



Зустрічається в якості чотирьох індивідуальних
представників: 

• ретинол, 

• ретинілацетат, 

• ретиналь, 

• ретиноєва кислота. 

• Ретинол в хімічному відношенні – ненасичений
одноатомний спирт, що складається з β-
іонового кільця і бічного ланцюга з двох
залишків ізопрену, що мають первинну
спиртову групу. 



• Він має два вітамери А1 і А2 (у А2 –
додатковий подвійний зв’язок в β-іоновому
кільці). 



• Попередниками вітаміну А є каротиноїди.

• До них відносять α- і βкаротини, лікопин, лютеїн, 
криптоксантин і багато інших. З 500 відомих каротиноїдів
приблизно 50 можуть перетворюватися в організмі у 
вітамін А, серед них найбільш важливим є β-каротин. 

• З нього в організмі утворюється дві молекули ретинолу.

•
• β-Каротин локалізований в зелених частинах рослин, в 

плодах і овочах, що мають помаранчевий колір, у 
водоростях, грибах і бактеріях. 

• Основним джерелом криптоксантину і лікопіну є томати і 
кукурудза. 



• Каротиноїди – природні органічні пігменти, 
які утворюються у процесі фотосинтезу в 
бактеріях, грибах, водоростях, деяких губках, 
коралах та вищих рослинах. 

• Мають, як правило, жовтий, помаранчевий
або червоний колір. 



•Каротиноїди – поліненасичені сполуки терпенового ряду, 
побудовані здебільшого за одним структурним принципом: 
у кінцях полієнового ланцюжка, який складається з 
чотирьох ізопреноїдних залишків, розміщені
циклогексенові кільця та аліфатичні ізопреноїдні залишки



• Поділяються на
каротиноїдні вуглеводні, 
С40-ксантофіли, гомо-, 
апо- та нор-каротиноїди.

• До каротиноїдів
відносять α, β, γ, δ, ε,-
каротин, лютеїн, лікопін
та інші. 

• Усього відомо близько
шестисот каротиноїдів.

• Найбільш відомим
каротиноїдом є β-
каротин. 

• Це провітамін вітаміну А 



α-каротин – червоні кристали

β-каротин – темно-рубінові кристали, у природі транс-
ізомеру за всіма подвійними зв’язками:



• Вітамін А є необхідним для нормального 
зору, ріст, клітинної диференціації, 
відтворення і цілісності імунної системи.  

• Виявлений вітамін тільки в продуктах 
тваринного походження, особливо багато
його в печінці морських тварин і риб.

• У риб’ячому жирі вітаміну А, мкг% – 15, 
печінці тріски – 4, у вершковому маслі – 0,5, 
молоці – 0,025. 



• Добова потреба у вітаміні А (різні форми) для дорослої
людини складає 1000 мкг, вона може задовольнятися за 
рахунок β-каротину, який перетворюється в ретинол. 

• Добова потреба в β-каротині є в 2 рази вищою, ніж у 
вітаміні А. 

• Потреба у вітаміни А зростає під час роботи, пов’язаної з 
напругою органа зору (водії всіх видів транспорту, 
комп’ютерники і т.д.) 

• Потреба у вітаміні зростає також під час вагітності, 
годування грудьми, захворюваннях кишечника, 
підшлункової залози, печінки і жовчовивідних шляхів. 



• Вітамін А (ретинол)

Відомі такі вітаміни групи А: А1 А2 та цис-форма
вітаміну А1.

• Близькі за структурою речовини:
• ретинол (вітамін А-спирт, вітамін А1, аксерофтол);

• дегідроретинол (вітамін А2);

• ретиналь (ретинін, вітамін А-альдегід);

• ретинолова кислота (вітамін А-кислота);

• ефіри цих речовин та їх просторові ізомери.



З хімічної точки зору ретинол уявляє собою циклічний одноатомний
спирт, який складається з 
•шестичленного кільця (β-іонон), 
•двох залишків ізопрену
•та первинної спиртової групи:



Ретинол у вільному стані має кристалічну будову. 

Його кристали жовтого кольору, розчиняються в жирах, ефірі, ацетоні
та інших органічних розчинниках; нерозчинні у воді



Вітамін А2 відрізняється від вітаміну А1 наявністю додаткового
подвійного зв’язку у кільці β-іонону.

Усі форми вітамінів групи А існують у вигляді стереоізомерів, 
але тільки деякі з них мають біологічну активність.



Ретиналь – це альдегід вітаміну А.

Існують дві форми ретиналю – ретиналь-1 та ретиналь-2.



• У випадку гіповітамінозу А з’являється сухість шкіри і слизових оболонок, 
розвивається "куряча сліпота" (різке погіршення зору у сутінках), 
сповільнюється ріст кісток і зубів, знижується опірність організму до 
інфекцій.

• Крім того, А-вітамінна нестача призводить до розвитку пухлин. 

• Під час вивчення особливостей харчування людини виявлений зворотний
зв’язок між вмістом в раціоні ретинолу і β-каротину і захворюваністю
раком. 

• Ознаками гіпервітамінозу А є головний біль, блювота, облисіння, 
пересихання слизових оболонок, порушення в кістковій тканині і 
ушкодження в печінці. 

• Як правило, ці ознаки проявляються тільки після тривалого прийому доз 
ретинолу, що перевищують 15 мг для дорослих і 6 мг для дітей на добу.  

• Ретинол легко окислюється і руйнується під дією світла на повітрі. 

• В результаті кулінарної обробки руйнується до 30% вітаміну А. 



КАЛЬЦИФЕРОЛИ 
(ВІТАМІНИ ГРУПИ D)

Під цим терміном вітаміни групи D мають на увазі декілька сполук, що відносяться
до стеринів; найбільш активними серед яких є ергокальциферол (D2) і 
холекальциферол (D3). 

Перший є продуктом рослинного, другого – тваринного походження



• Вітамін D регулює вміст Кальцію і 
неорганічного Фосфору в крові, приймає
участь в мінералізації кісток і зубів. 

• Цим і пояснюється його друга назва: 
кальциферол. 

• Хронічний дефіцит його призводить до 
розвитку рахіту у дітей і розрідження кісток –
остеопорозу – у дорослих

(наслідок чого – часті переломи кісток). 





• Вітамін D2 утворюється в організмі людини під
впливом ультрафіолету, тобто під час
перебування на сонці.

• Вітамін D3 утворюється в шкірі людини під
впливом сонячних променів.



• Ергокальциферол є найактивнішою з відомих форм
вітаміну D.

• Добова потреба вітаміну – 0,02-0,05 мг. Добова
потреба в вітаміні D2

• дітям, вагітним і годуючим матерям складає 500 мг.

• Найбагатшою сировиною для його одержання є жир із
печінки тварин, особливо печінки морських риб. 

• Ергокальциферол, що надходить ззовні, всмоктується
в тонкій кишці при достатній кількості тваринного та
рослинного жирів.



• Кальциферол міститься в продуктах тваринного походження (мкг%): 
• риб’ячому жирі – 125; 
• печінці тріски – 100;
• яловичій печінці – 2,5; 
• яйцях – 2,2;
• молоці – 0,05; 
• вершковому маслі – 1,3...1,5

Потреба в цьому вітаміні у дорослої людини складає 2,5 мкг, вона може задовольнятись
за рахунок його утворення в шкірі під впливом ультрафіолетових променів з 
провітамінів, наприклад дегідрохолестерину. 

Потреба у вітаміні D підвищується за малої сонячної інсоляції (взимку), а також під час 
робіт під землею (шахтарі).

У дітей добова потреба в цьому вітаміні є вищою, ніж у дорослих, і у випадку гіпо- або
авітамінозу необхідним є його підвищене надходження з їжею або зі спеціальними
препаратами. 

За надлишку вітаміну D у дітей і дорослих (гіпервітаміноз) розвивається вітамінна
інтоксикація. 

Вітамін D не руйнується в процесі кулінарної обробки, дуже чутливий до світла, дії
кисню, іонів металів



• Вітамін Е має найбільшу біологічну активність
серед сполук цієї групи, αтокоферол в чистому 
вигляді уперше був виділений в 1936 р. із
зародків пшениці. 

• Відомі ще декілька представників цієї групи
(токофероли, метилтоколи), які мають меншу
кількість метильних груп в ароматичному ядрі
і їх аналоги, – токотрієноли – з ненасиченим
бічним ланцюгом. 



• Під назвою вітамін Е відома низка сполук
(токоферолів), близьких за хімічною природою й 
біологічною дією. 

• Найбільш активним з них є D-альфа- токоферол. 
Токофероли містяться в зелених рослинах, особливо
в молодих паростках злаків, багаті токоферолами
рослинні олії (соняшникова, бавовняна, 
кукурудзяна, арахісова, соєва, обліпихова).

• Деяка кількість їх міститься також у м’ясі, жирі, 
яйцях, молоці, печінці, вершковому маслі. В 
організмі людей і тварин токофероли не 
утворюються.



• Фізіологічна потреба в Токоферолі складає в середньому для 
дорослих 12...15 мг/добу, для дітей – 3...15 мг, проте залежить
від характеру і кількості жирів в раціоні. 

• Людина отримує з їжею приблизно 20...30 мг токоферолів, в 
кишечнику всмоктується 50% токоферолів. 

• Поширені токофероли в рослинних об’єктах, в першу чергу в 
оліях:

соєвій – 115, 
бавовняній – 99, 
соняшниковій – 42 мг%. 

В хлібі міститься 2...4, в крупах – 2...15 мг%. 

• Вітамін Е відносно стійкий за нагрівання, руйнується під
впливом ультрафіолетових променів, кисню. 



• Токофероли – прозорі маслянисті рідини, добре розчинні в 
жирах (оліях, маслах) та жиророзчинниках, стійкі до нагрівання
але швидко руйнуються під дією ультрафіолетового
випромінювання.

• Токофероли є антиоксидантами - запобігають прямому  
окисненню ліпідів клітинних мембран, аскорбінової кислоти, 
каротину

• Вітамін Е бере участь у біосинтезі гему й білків, у тканинному
диханні й інших найважливіших процесах клітинного
метаболізму. 

• Синтетичний препарат вітаміну Е (токоферолу ацетат), поряд з
іншими антиоксидантами використовують у комплексній
терапії серцево- судинних захворювань, очних хвороб і ін.

• Вітамін Е призначають при м’язових дистрофіях, 
дерматоміозитах, 



•За хімічною природою токофероли – це похідні токолу, які містять
гідроксильну групу, що може віддавати атом гідрогену та ослаблювати
вільні радикали, з’єднані з боковим ізопреноїдним ланцюгом, який
дозволяє проникати через біологічні мембрани:



• Вітамін Е сприяє уповільненню окиснювальних процесів, 
стимулює м’язову діяльність, перешкоджаю окисненню
вітаміну А. 

• Потреба у вітаміні Е підвищена у людей, що мешкають на 
забрудненій радіонуклідами територіях. 

• Вітамін Е, маючи антиоксидантну дію, обмежує негативний
вплив радіонуклідів, що потрапили в тканини організму. 

• Він є найважливішим метаболітом, необхідним для 
нормального розвитку і життєдіяльності чоловічої і жіночої
статевих систем, впливає на репродуктивні функції; посилює
імунітет; допомагає внутрішньому і зовнішньому
рубцюванню тканин після хірургічного втручання.  

•



• Вітамін К приймає участь в процесах згортання крові. 

• Він є необхідним для синтезу в печінці функціонально
активних форм білку – протромбіну, який необхідний
для утворення кров’яного згустку. 

• За хімічною природою вітамін К є хіноном з бічним
ізопреноїдним ланцюгом. 

• Існує два види вітамінів групи К – філохінон і 
менахінон. 

• Філохінони та їх похідні містяться в зелених частинах
рослин і потрапляють в організм з їжею, менахінони
утворюються в результаті діяльності мікрофлори
кишечника або під час метаболізму нафтохінонів в 
тканинах організму. 



Вітамін К – це збірна назва кількох подібних між собою
сполук (вітамін К1 міститься в зелених частинах рослин,
вітамін К2 продукується бактеріями кишок, а також
міститься в риб’ячому жирі, борошні).

Добова потреба вітаміну – 2 мг, яка
забезпечується за рахунок вживання рослинної
їжі. Частково вітамін К виробляється
мікрофлорою кишківника.

Вітамін К є жиророзчинним вітаміном, що
запасається в невеликих кількостях у печінці, він
руйнується на світлі й у лужних розчинах.

Активність вітаміну К знижується під дією радіації
й Х-променів, при заморожуванні.





• Філохінони поширені у природі і є в багатьох харчових продуктах: 
моркві, шпинаті, білокачанній капусті, кропиві, люцерні. 

• У товстій кишці людини (починаючи з 4-5-го дня після
народження) відбувається біосинтез вітаміну окремими видами 
бактерій, цей вітамін добре засвоюється і цілком задовольняє
потреби організму.

• Порушення біосинтезу вітаміну К мікрофлорою кишок та 
відсутність його в їжі спричинює різке сповільнення згортання
крові, що може супроводжуватися небезпечними ускладненнями
кровотечами. 

• Дія філохінонів полягає в тому, що вони беруть участь у синтезі
протромбіну й проконвертину, завдяки чому вони сприяють
згортанню крові.



• Вітамін К1 уявляє собою в’язку речовину жовтого
кольору, яка кристалізується за температури
20°С і кипить за 115-145°С у вакуумі. 

• Ця речовина нерозчинна у воді, розчинна в 
хлороформі, діетиловому ефірі, етиловому
спирті й інших органічних розчинниках. 

• Вітамін К1 нестійкий під час нагрівання та 
опромінюванні.



Вітамін К2 – жовтий кристалічний порошок з температурою 
топлення 54°С, що розчиняється в органічних розчинниках
та не розчиняється у воді.



• Вітамін К3 уявляє собою лимонно-жовту
кристалічну речовину з характерним запахом. 
Температура плавлення 160°С.

• Він слабо розчинний у воді, що зумовлено
відсутністю в його молекулі довгого
вуглеводневого ланцюга.

• Вітамін К3 під впливом світла й кисню повітря
може давати димерну похідну, яка має вітамінну
активність. 

• Цю важливу для медичної практики речовину
отримують дією бісульфіту натрію на метил-1,4-
нафтохінон.



• Потреба дорослої людини у вітаміні К складає
0,2...0,3 мг/доба в залежності від віку. 

• Нестача вітаміну К призводить до 
уповільнення здатності крові до згущення. 
Основні його джерела – кріп, шпинат, капуста. 

• Вітамін К є стійким до підвищених температур, 
руйнується на світлі, в лужному середовищі. 



Водорозчинні вітаміни



Вітамін В1 – тіамін
•Добова потреба – 2-3 мг, при фізичній роботі, у дітей, у вагітних, в 
період грудного годування потреба у вітаміні зростає до 5-6 мг на 
добу.

•У природі вітамін В1 широко розповсюджений. Він міститься в 
дріжджах, зернових і бобових рослинах, особливо в зародках рису, 
пшениці, гречки, жита, у нирках, серці, молоці, яєчному жовтку.

•Вітамін В1 використовується для збагачення продуктів з рису, 
дитячого харчування, молока і молочних продуктів, зернових
продуктів швидкого приготування.

•Всмоктується в тонкій кишці. Депонується у внутрішніх органах –
нирках, мозку, серці, печінці.



•Вітамін В1 бере участь у регуляції вуглеводного
обміну, утилізації глюкози. прискоренні
метаболізму піровиноградної, молочної кислот. 

•Сприяє ліквідації метаболічного ацидозу, є
синергістом інсуліну. 

•Він необхідний для синтезу ацетилхоліну, 
нуклеїнових кислот, білків, жирних кислот, 
утворення нікотинамідних коферментів

•У мозковій тканині вітамін В1 контролює активність
медіаторів центральної нервової системи.



• Кристалічний препарат у вигляді безбарвних голок, 
добре розчинний у воді, крижаній оцтовій кислоті, 
етиловому спирті. 

• Стійкий у кислому середовищі за температури 140°С. 

• Кислі розчини вітаміну В1 можна стерилізувати. 

• У процесі варіння їжі вітамін може руйнуватися або
вимиватися у воду.

• Під дією окиснювачів В1 переходить у тіохром, що
легко визначити за інтенсивністю синьої
флуоресценції. Стійкий до ультрафіолетових променів



Вітамін В2 – рибофлавін
•Щоденна потреба людини у вітаміні В2 дорівнює 2-4 мг рибофлавіну.

•Вітамін В2 поширений у всіх тваринних і рослинних тканинах.

• Він зустрічається або у вільному стані або у вигляді сполуки, зв’язаної
з білком. 

•Особливо багатим джерелом вітаміну В2 є дріжджі, печінка, нирки, 
серцевий м’яз ссавців, а також рибні продукти.

• Досить високим вмістом рибофлавіну відрізняються багато
рослинних харчових продуктів. Він міститься у зародках і оболонках
злаків, гороху, листкових овочах. 

•Рибофлавін термостабільний, не руйнується при кулінарній обробці.



Вітамін В2 – жовта кристалічна речовина, добре розчинна у воді, 
щоруйнується під час опромінення ультрафіолетовими променями. 

Наявність активних подвійних зв’язків в циклічній структурі
рибофлавіну обумовлює деякі хімічні реакції, які лежать в основі
його біологічної дії. Приєднуючи водень за місцем подвійних
зв’язків, забарвлений рибофлавін легко перетворюється в безбарвну
лейкосполуку.   Остання,   віддаючи за   відповідних умов   
Гідроген, зновупереходить у рибофлавін, відновлюючи забарвлення. 
Таким чином, хімічні особливості будови вітаміну В2 і зумовлені ними 
властивості визначають можливість участі вітаміну В2 в окисно-
відновних процесах.



Біологічна роль
•Цей вітамін входить до складу ферментних систем, що регулюють
процеси окиснення і відновлення, а також білковий, жировий і
вуглеводний обміни.

•Велике значення для профілактики гіповітамінозу мають такі
продукти, як пивні і пекарські дріжджі, гриби, сир, печінка, молоко, 
бобові. 

•Рибофлавіном вітамінізують хліб і хлібобулочні вироби. При нестачі
вітаміну В2 порушується діяльність нервової системи, уражається
рогівка очей, шкіра, слизові оболонки порожнини рота. 

•У людини авітамінози виявляються у вигляді таких захворювань як 
цинга, гемералопія, рахіт.



Вітамін В3 (вітамін РР) – нікотинова кислота, 
нікотинамід

Вітамін РР – протипелагричний вітамін. 

Під цією назвою об’єднують дві речовини:

нікотинову кислоту               та                                 нікотинамід:



•Добова потреба вітаміну РР становить 15-20 мг в залежності
від фізичного та психологічного навантаження.

•В організмі людини вітамін РР надходить в основному з їжею
і частково – за рахунок всмоктування нікотинової кислоти і
нікотинаміду з мікрофлори кишківника.

Міститься великих кількостях міститься у дріжджах, арахісі, є
в овочах, фруктах, м’ясі, молоці, рибі, гречаній крупі. У цих
продуктах нікотинова кислота міститься переважно у вигляді
аміду.



Біологічна дія

• Цей вітамін відіграє важливу роль в окисно-відновних процесах, входить 
до складу ферментів, які переносять кисень, регулюють тканинне
дихання.

• Нікотинова кислота й її амід стимулюють кровотворення, прискорюють
процеси загоєння ран і виразок, посилюють секрецію шлунка та 
перистальтику кишок, а також поліпшують всмоктування різних речовин в 
кишково-шлунковому тракті.

• Нікотинова кислота входить до складу НАД 
(нікотинамідаденіндинуклеотиду) і НАДФ (нікотинамідаденін-
динуклеотидфосфату). 

• Ці кофактори входять до складу великої кількості різних дегідрогеназ, що
забезпечують перебіг численних метаболічних процесів. 

• У великих дозах нікотинова кислота викликає короткочасне розширення
судин, особливо верхньої половини тіла, зниження артеріального тиску.



Застосування

• При гіповітамінозі РР розвивається пелагра. 
• розлади діяльності шлунково-кишкового тракту 
• ураження шкіри – дерматит; 
• запалення слизових оболонок – втрата пам’яті; 
• неврастенія, різке зниження шлункової секреції.

• Нікотинова кислота застосовується для покращення
процесів мікроциркуляції

• Препарат призначають при атеросклерозі, при ранах, 
виразках, які погано загоюються, при гастритах із
зниженою кислотністю, інфекційних захворюваннях, 
ентероколітах.



Вітамін В6 – піридоксин
• Речовини групи вітаміну В6 за своєю хімічною

природою є похідними піридину:

Піридоксин стійкий по відношенню до
кислот і лугів, але легко руйнується під
впливом світла при рН = 6,8.



•Вважається, що потреба організму людини в цьому вітаміні становить 
приблизно 2 мг в день.

•Вітамін В6 досить поширений в продуктах як тваринного, так і рослинного
походження. 

•Особливо багаті ним рисові висівки, а також зародки пшениці, боби, 
дріжджі, а з тваринних продуктів – нирки, печінка і м’язи. 

•Вітамін В6 в організмі людини частково виробляється в кишківнику
мікрофлорою.

•Вітамін В6 у вигляді піридоксин гідрохлориду використовується для 
збагачення борошна, виробів з зерна, молочних продуктів, продуктів
лікувально-профілактичного та дитячого харчування.



При В6-гіповітамінозі відмічається нудота, 

запальні прояви шкіри та слизових (дерматит 

лиця, волосся, заїди, неврастенія, анемія, 

шлунково- кишкові розлади). 

У дітей – затримка росту. 

У людини недостатність вітаміну В6 частіше

виникає внаслідок тривалого прийому

сульфаніламідів або антибіотиків



Вітамін В9 – фолієва кислота

• Вітамін В9 захищає від вроджених дефектів
розвитку, бере участь у кровотворенні і є
протианемічним фактором, так як стимулює
утворення не тільки еритроцитів, але й
лейкоцитів.

• Добова потреба – 0,2 мг. У жінок під час 
вагітності і лактації потреба  у фолієвій
кислоті підвищується і становить 400 мкг.



•Природні джерела вітаміну В9: свіжі овочі (боби, 
шпинат, томати і ін.) банани, пивні дріжджі, спаржа, 
цитрусові, а також печінка й нирки тварин. В 
організмі людини, крім того, вітамін В9 утворюється
мікрофлорою кишківника.



Будова фолієвої кислоти:



Клінічне значення вітаміну В9:

сприяє нормальному формуванню еритроцитів, лейкоцитів;

підтримує нормальний стан нервової системи, кишкового тракту, статевих органів;

бере участь у підтримці нормальних параметрів росту і розвитку організму;

регулює формування нервових клітин в період внутрішньоутробного розвитку

ембріона і плода, попереджує дефекти розвитку нервової системи;

лікує анемії, викликані нестачею фолієвої кислоти через алкоголізм, хвороби печінки, 

гемолітичної анемії, вагітності, грудного годування або наслідків використання

оральних контрацептивів;

сприяє метаболізму амінокислот і синтезу протеїнів (РНК, ДНК). 



Вітамін В12 – кобаламін, 
ціанокобаламін

забезпечує процеси кровотворення – синтез гемоглобіну,

бере участь в обміні амінокислот (сприяє більш швидкому їх
використанню організмом для синтезу білка, стимулює утворення
нуклеїнової кислоти – РНК, що бере участь у синтезі білка), 

сприяє зниженню рівня холестерину в крові і видаленню його з
кровоносних судин, стримує надлишкове відкладення жиру в печінці, 
підтримує обмін вуглеводів.

Бере участь в процесах утворення лейкоцитів і тромбоцитів.

•Добова потреба – 2 мкг, для вагітних – 3 мкг.



Вітамін В12 –
найбільш складна 

хімічна сполука
серед вітамінів



Клінічне значення:

•має лікувальний ефект при злоякісних анеміях;

•лікує деякі форми нервових розладів;

•лікує хворобу Альцгеймера;

•лікує і попереджує В12 авітаміноз у вегетаріанців після
операцій на шлунково-кишковому тракті, обличчі;

•підвищує стійкість організму до інфекцій і простудних
захворювань;

•покращує пам’ять і підвищує здатність до навчання.



• Синтезується мікрофлорою кишок людини, але в 
недостатній кількості порівняно з витратами
організму. Тваринні продукти є основним джерелом
вітаміну. 

• Природні джерела: яловичина, камбала, молоко, 
сардини, оселедець, скумбрія, сир з пліснявою, 
устриці, швейцарський сир, яйце. Вітамін В12 не 
міститься в рослинній їжі.



Вітамін С – аскорбінова кислота

• Добова потреба у вітаміні становить 50-80 мг. 
Вона зростає при фізичній і розумовій праці, 
інфекційних захворюваннях, вагітності і
лактації, але навіть у цих випадках не 
перевищує 150-200 мг.



• Природні джерела: апельсин, грейпфрут, щавель, перець, 
суниці, ягоди, капуста, картопля, лимон, манго, мандарин, 
шпинат, чорна смородина, помідор, шипшина. 

• Аскорбінова кислота синтезується в організмі всіх тварин, 
за винятком людини, мавпи і морської свинки.



• Вітамін С використовується для збагачення
соків, водорозчинних напоїв, сухих 
сніданків, молока, для збереження кольору
м’ясних продуктів в поєднанні з нітратами
та нітритами



З хімічної точки зору вітамін С – це сполука
будови



• Фізіологічна роль кислоти аскорбінової зумовлена її участю в окисно-
відновних процесах – вона зворотно окиснюється в дегідроаскорбінову
кислоту під дією ферменту аскорбатоксидази з утворенням окисно-
відновної системи. Аскорбінова кислота необхідна для нормального 
тканинного обміну та тканинного дихання.

• Аскорбінова кислота необхідна для всмоктування заліза із шлунково-
кишкового тракту та включення його до складу гему

• Вітамін С активує синтез антитіл, комплементу, інтерферону, відновлює
функцію лейкоцитів, яка пригнічується при вірусних захворюваннях.

• У малих і середніх дозах аскорбінова кислота проявляє антиоксидантні та 
антирадикальні властивості. 

• У великих дозах вона, навпаки, стимулює перекисне окиснення ліпідів



• Клінічне значення вітаміну С:
– допомагає зберегти в здоровому стані капіляри, ясна, зуби;
– сприяє всмоктуванню заліза;
– сприяє заживанню ран, лікуванню опіків, зрощенню кісток;
– один з компонентів лікування залізодефіцитної анемії;
– один з компонентів лікування інфекції сечових шляхів;
– сприяє утворенню колагену в сполучних тканинах;
– підвищує всмоктування кальцію;
– сприяє утворенню гемоглобіну і червоних

кров'яних тілець в кістковому мозку;
– блокує вироблення нітрозамінів, котрі є канцерогенами;
– сприяє функції наднирників;
– скорочує вироблення вільних радикалів;
– зменшує кількість холестерину в крові;
– запобігає утворення тромбів;
– запобігає алергії;
– знижує симптоми артриту, шкірних язв;
– послаблює прояви герпесних інфекцій;
– знижує інтоксикацію, викликану алкоголем;
– сприяє лікуванню пролежнів;
– підвищує потенцію у чоловіків;
– сповільнює процеси загального старіння,



Вітамін Р – рутин



•Природними джерелами вітаміну Р є чорна смородина, цитрусові, 
чорноплідна горобина, чай, особливо зелений. 

•Комплексний препарат кислоти аскорбінової і рутину – аскорутин.

•Вітамін Р знаходиться зазвичай у тих же рослинних продуктах, в яких
зустрічається і аскорбінова кислота. 

•Особливо багато вітаміну Р міститься в цитрусових, чорній смородині, 
плодах шипшини, щавлі, зеленому чаї, салаті. Трохи менше його присутність
в помідорах, винограді, капусті, петрушці, сливах, яблуках, ягодах. Також він
міститься у гречці, білої оболонці під шкіркою цитрусових.

• Даний вітамін не виробляється нашим організмом і тому повинен бути 
включений в щоденний раціон харчування.
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