
Лекція 12. 

 

Тема. Якісний склад харчового раціону. 

 

Мета. Ознайомити студентів з якісним складом харчового раціону. 

 

Вступ. Організм людини складається з білків (19,6%), жирів (14,7%), 

вуглеводів (1%), мінеральних речовин (4,9%), води (58,8%). Він постійно 

витрачає ці речовини на утворення енергії, необхідної для функціонування 

внутрішніх органів, підтримання тепла і здійснення всіх життєвих процесів, у 

тому числі фізичної та розумової праці. Щоб організм людини функціонував, 

його структурні елементи мають безперервно відновлюватися; тобто має 

здійснюватися обмін речовин, У середньому кожні 60 діб у людини 

змінюється 50% усіх тканинних білків, а деякі ферменти печінки можуть 

відновлюватися впродовж годин і навіть хвилин. 

Основні харчові речовини – органічні і неорганічні сполуки, необхідні 

для нормального росту, підтримання і відновлення тканин, а також для 

розмноження. Тому їхній вміст у харчовому раціоні людини має бути не 

нижчим зазначеного мінімального рівня. Водночас якщо приймання 

харчових речовин перевершує необхідний рівень, це може призвести до 

різних інтоксикацій організму, включаючи летальний кінець. 

Харчові речовини поділяють на дві основні групи: 

макронутрієнти – білки, жири, вуглеводи і макроелементи; 

мікронутрієнти – вітаміни і мікроелементи. 

Харчовий статус людини – ступінь забезпечення організму енергією та 

основними харчовими речовинами. 

Поліпшення структури харчування і харчового статусу людини 

зумовлено фізіологічною роллю поживних речовин, які входять до складу 

харчових продуктів. Важливо знати норми фізіологічної потреби організму в 

харчових речовинах, а також мати уявлення про негативні наслідки 

споживання їх надлишкових і недостатніх кількостей. 
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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

НАД – нікотинамідаденіндинуклеотид; 

НАДФ – нікотинамідаденіндинуклеотидфосфат; 

ПНЖК – поліненасичені жирні кислоти; 

ФАО – продовольча та сільськогосподарська організація ООН; 

ПАБК –параамінобензойна кислота. 
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1. Вода 

Вода формує гідросферу – водну оболонку земної кулі – один з трьох 

складників біосфери, що є найважливішим для життя. 

На початку XXI століття вода стала одним із найцінніших, а чиста вода 

– одним із найдефіцитніших природних ресурсів, через володіння яким 

найближчим часом прогнозуються війни жорстокіші, ніж за володіння 

нафтогазовими ресурсами. Більш як мільярд жителів нашої планети живуть в 

умовах гострого дефіциту питної води, і цей дефіцит неухильно 

збільшується. Нині вода перебуває в центрі уваги не тільки науковців, 

екологів, а й бізнесменів і політиків, вона впливає на долю цивілізації. 

Розчини – це найпоширеніші системи у живій природі. Вони 

відіграють виключно важливу роль у життєдіяльності організмів. Вода як 

універсальний розчинник твердих, рідких і газоподібних речовин є тим 

середовищем, у якому відбуваються більшість хімічних реакцій, в тому числі 

й різноманітні фізіологічні та біохімічні процеси у живих організмах 

(перетравлювання їжі, всмоктування в кров поживних речовин та виведення 

з організму шкідливих продуктів обміну тощо). Основні біологічні системи – 

плазма крові, лімфа, сеча, спинномозкова рідина – містять у розчиненому 

стані різні неорганічні та органічні речовини. Зокрема, плазма крові 

складається з води (90-92%) і сухої речовини (8-10%). З органічних речовин 

там містяться білки (альбуміни, глобуліни, фібриноген), небілкові 

нітрогеновмісні сполуки (амінокислоти, поліпептиди), продукти розпаду 

білків і нуклеїнових кислот (сечовина, креатин, сечова кислота, креатинін), 

глюкоза, жири, ліпоїди та ін. Мінеральні речовини представлені в основному 

солями з катіонами Натрію, Калію, Кальцію, Магнію та аніонами Хлору, 

гідрогенкарбонат- і гідрогенфосфат-йонами. 

Основна частина води в організмі (70%) міститься всередині клітин 

разом з катіонами Калію і фосфат-аніонами; 23% – у міжклітинній рідині з 

йонами Натрію, хлорид- і гідрогенкарбонат-йонами; 7% – всередині 



 4 

кровоносних судин і в плазмі крові, де, крім зазначених йонів, ще містяться 

макромолекулярні йони білків. 

З віком вміст води в організмі людини змінюється: якщо в ембріоні він 

становить 97%, у новонародженого – 77%, то у зрілому віці – 50-60%. Після 

50 років організм людини починає втрачати воду, якої може містити до 40% 

від маси тіла. В організмі дорослих чоловіків води більше, ніж у жінок, 

приблизно на 10%. Ця різниця пов’язана із більшим вмістом жиру у 

жіночому організмі. 

В організмі людини відбувається постійний обмін води і розчинених у 

ній речовин. Добова потреба у воді дорослої людини становить у середньому 

2,5 дм3. 

Величезна роль води у біологічних системах зумовлена багатьма її 

унікальними та аномальними властивостями, завдяки чому вода є єдиним 

розчинником у живих організмах. Висока теплоємність води – основний 

чинник терморегуляції теплокровних тварин і людини. Цікаво, що 

мінімальна теплоємність води відповідає температурі 36,79°С, тобто 

нормальній температурі тіла людини. Випаровування води з поверхні шкіри 

запобігає перегріванню організмів. 

Велике значення для перебігу біологічних процесів відіграють такі 

властивості води, як мала в’язкість, більша густина у рідкому, ніж у 

твердому стані, велика діелектрична проникність. Остання властивість 

лежить в основі доброго розчинення у воді сполук з йонним та ковалентним 

полярним зв’язками, їх електролітичної дисоціації. Саме такий стан речовин 

зумовлює найбільшу швидкість перебігу біохімічних процесів, швидку 

міграцію йонів крізь клітинні мембрани, миттєву передачу нервових 

імпульсів тощо. 

Аномальні властивості води зумовлені дипольною будовою її молекул, 

виникненням міжмолекулярних водневих зв’язків і естафетною передачею 

йонів Гідрогену. У виникненні одного йона гідроксонію бере участь 
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9 молекул води, від яких послідовно, як по естафеті, перестрибує протон, 

перетворюючись на йон гідроксонію: 

(1.1) 

Доведено, що структура води в нашому організмі наближається до 

структури переохолодженої води, або льоду (рис. 1.1). Одна з моделей 

(модель Френка) полягає в тому, що «охолоджена» вода побудована в 

основному із структурних елементів (кластерів), стабілізованих водневими 

зв’язками (з координаційним числом 4), і окремих молекул, які заповнюють 

проміжки між структурними елементами. 

 

Рис. 1.1. Схема утворення кристалів льоду 

У діапазоні температур від 0°С до 100°С вода знаходиться у різних 

агрегатних станах, які відрізняються структурою рідкої і кристалічної фаз. 

Розміри кристалів дорівнюють 0,2-0,3 нм. Значна частина води клітини (до 

40%) є структурованою водою, тобто входить до складу гідратних оболонок 

біомолекул. Вода сприяє утворенню просторових структур білків і 

нуклеїнових кислот, приєднуючись за допомогою водневих зв’язків до 

біологічних кополімерів. 
 



 6 

Саме в інтервалі температур 30-45°С (температурний діапазон життя 

теплокровних тварин) структура води найсприятливіша для процесів 

гідратації. Цей інтервал температур є енергетично оптимальним для стану 

рідких мікрокристалів води. Температура 5-10°С відповідає температурі 

весняного пробудження насіння. Висловлено припущення про можливу роль 

структури води як датчика, що надсилає сигнали гіпоталамусу, який керує 

всією системою терморегуляції нашого організму. 

Вода належить до харчових речовин, без яких життя неможливе. Саме 

у водному середовищі відбуваються біохімічні реакції, зумовлені 

унікальними фізико-хімічними властивостями води. 

Ці унікальні фізико-хімічні властивості такі. Густина води, що у 

середньому становить 1 г/см3 (за 4°С), знижується під час зниження та 

підвищення температури, а під час замерзання вода збільшує свій об’єм 

майже на 10%. Завдяки цьому глибокі водойми не перемерзають взимку до 

дна, льодовий покрив захищає їх від повного промерзання. Вода 

характеризується найбільшою теплоємністю, тому взимку вона 

охолоджується повільно, а влітку повільно нагрівається. Ця її властивість 

допомагає регулювати температуру на планеті і сприяє збереженню життя. 

Вода є також універсальним розчинником для багатьох рідких, твердих 

і газоподібних речовин, бере участь у більшості хімічних і біохімічних 

реакцій, а також у колообігах речовин, без яких існування екосистеми 

неможливе, як і обмін речовин в організмі. 

Вода має найвищий після ртуті поверхневий натяг, що забезпечує рух 

вологи від коренів рослин до верхніх гілок. Для руху крові найдрібнішими 

судинами людини така властивість води має величезне значення. Молекули 

води перебувають в електричному полярному стані і легко дисоціюють на 

йони -позитивно заряджений гідроген (Н+) і негативно заряджений гідроксид 

(ОН–). Саме вони й визначають просторову структуру білків, ліпідів, 

нуклеїнових кислот і низки інших органічних речовин. 
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Відіграючи провідну роль у теплорегуляції, вода підтримує тепловий 

гомеостаз, що дає змогу організму адаптуватися до перепадів температури 

довкілля. За підвищення температури збільшується випаровування води з 

поверхні тіла, воно охолоджується. Зниження температури повітря і 

предметів, що оточують організм, різко скорочує випаровування води, тепло 

в організмі зберігається. 

Жива клітина на 60-99,7% складається з води. Організм дорослої 

людини масою 65 кг містить у середньому 40 л води. 

Від води залежать структура і функціональні властивості клітинних 

мембран. 

Потреба у воді для дорослої людини на добу становить приблизно 

40 мл на 1 кг маси тіла. У дітей грудного віку цей показник збільшується до 

120-150 мл. 

Сумарна добова потреба людини у воді, яка становить у середньому 

2,3-2,7 л, визначається характером виконуваної роботи, умовами зовнішнього 

середовища та якістю спожитої їжі. Із харчовими продуктами ми щодня 

отримуємо 600-800 мл. 

Близько 300-400 мл води утворюється в самому організмі під час 

окиснення білків, жирів і вуглеводів. Під час окиснення 100 г ліпідів 

утворюється 107 мл води, 100 г білків – 41 мл води, 100 г вуглеводів – 35 мл 

води. 

Таким чином, вода з харчових продуктів і вода, яка утворюється в 

організмі, становить 0,9-1,2 л. Решту 1-1,5 л людина має отримувати ззовні у 

вигляді вільної рідини. Нормальна життєдіяльність організму неможлива без 

збереження водно-сольового балансу. Споживання вільної рідини краще 

розподіляти впродовж дня рівномірно. Зазвичай доцільний такий питний 

режим: 

• вранці – 200-250 мл рідини у вигляді чаю або кави; 

• в обід – 200-250 мл з першою стравою і 200-250 мл у вигляді компоту; 

• за вечерею – 200-250 мл чаю і перед сном 200-250 мл кефіру. 
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Сумарно це 1-1,25 л, тобто та кількість, яка необхідна для підтримання 

водного балансу. 

Однак важливо враховувати кількість не тільки введеної в організм 

води, а й виділеної. За допомогою води з організму виводяться кінцеві 

продукти обміну речовин. Якщо кількість виділеної води менша введеної в 

організм, це може свідчити про погіршення функції нирок, серцево-судинну 

недостатність. 

Зміна фізико-хімічного стану води – електропровідності або 

поверхневого натягу – призводить до зміни обміну речовин, прискорюючи 

або сповільнюючи перебіг біохімічних реакцій. Такі зміни можуть 

спостерігатися за використання талої, намагніченої чи електроактивованої 

води. 

Надлишкове споживання води підсилює потовиділення. Водночас 

збільшується навантаження на серце і нирки, підвищується артеріальний 

тиск, втрачаються мінеральні речовини і вітаміни. 

Якщо втрати води перевищують надходження й утворення її в 

організмі, спостерігається згущення крові. Це призводить до погіршення 

діяльності головного мозку; порушення постачання тканин киснем і 

створення умов для утворення тромбів у кровоносних судинах. Сигнал про 

недостатність води в організмі і згущення крові через нервові рецептори 

надходить у головний мозок, і в результаті виникає почуття спраги. 

Для втамування спраги важливе значення мають не тільки загальна 

кількість спожитої рідини, а і її смакові якості. 

Утамувати спрагу можна чистою питною водою, але створені людиною 

напої дають змогу зменшити її витрати, оскільки крім спраги істинної, 

зумовленої обʼєктивною причиною – втратою вологи організмом, існує ще й 

субʼєктивне відчуття – «хибна спрага». Воно змушує людину пити більше 

рідини, ніж необхідно. Різні напої мають різну здатність утамовувати спрагу. 

І. Павлов писав: «У людини виробилася в результаті еволюції захисна 

реакція – почуття відрази до води, яка має незвичайний запах і смак». Крім 
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того, виробився стереотип смаку корисних напоїв, очікуваний смаковий їх 

образ. Цим пояснюється безліч традиційних напоїв у різних народів. 

Випита вода зазвичай відразу ж спрагу не втамовує. Це відбувається 

через 10-15 хвилин після того, як рідина зі шлунка і кишківника починає 

надходити в кров. 

У разі втрати організмом води зі швидкістю 500 мл за годину або 

втрати 1/10 від загальної кількості води, відбувається зневоднення організму. 

Втрата води в обʼємі 10-20% маси тіла небезпечна для життя. 

Під час зневоднювання порушується низка фізіологічних функцій 

організму. Зменшується об’єм циркулюючої крові, знижується артеріальний 

тиск, кислотно-основна рівновага організму зрушується в бік кислої реакції 

(ацидоз), порушуються травлення й обмін речовин. Відчувається сильна 

спрага, зникає апетит, зʼявляється сухість слизових оболонок, хриплість 

голосу, загальна слабкість, нудота, головний біль, порушення психіки. 

Таким чином, для нормального функціонування в організм людини має 

надходити необхідна кількість води. Однак крім необхідної добової кількості 

води, велике значення для здоров’я людини мають її якість та екологічна 

безпечність. 

Вода, яку населення використовує для пиття і господарсько-побутових 

цілей, повинна відповідати певним гігієнічним вимогам: 

1. Мати добрі органолептичні властивості, освіжувальну температуру, 

бути прозорою, без кольору, не мати будь-якого присмаку або запаху. 

2. Бути придатною за хімічним складом (бажано, щоб хімічний склад 

був найсприятливіший з фізіологічного погляду). Шкідливі речовини не 

повинні бути присутні в концентраціях, небезпечних для здоровʼя або таких, 

що обмежують використання води в побуті (граничний вміст у питній воді 

чужорідних забруднювачів та їхній вплив на здоровʼя людини наведено в 

табл. 1.1). 

3. Не містити патогенних мікроорганізмів та інших збудників 

захворювань. 
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Таблиця 1.1 

Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у питній воді 

Речовина ГДК, мг/л Речовина ГДК, мг/л 

Ацетати 45 Феноли 0,001 

Дихлорфенолоцтова 

кислота 
1 Форміати 45 

Ефіророзчинні 

речовини 
0,1 Фосфати 1 

Ферум 0,5 
Фосфорорганічні 

пестициди 
0,03 

Арсен (загальний) 0,05 Флуориди 0,75 

Купрум 0,1 Хлориди 100 

Нафтопродукти 0,1-0,3 Хром (загальний) 0,5 

Нітрати 45 Хром(VI) 0,01 

Нітрити 0 Ціаніди 0 

Сульфати 500   

Бактеріальна чистота – важливий показник якості води. Існують сотні 

видів мікробів, які, потрапляючи у воду, можуть спричиняти масові інфекції, 

зокрема черевний тиф і холеру. Постійно перевіряти питну воду на наявність 

у ній кожного зі збудників інфекцій практично неможливо, але санітарно-

епідеміологічний контроль згідно з нормативами необхідно регулярно 

здійснювати. 

Бактеріальний контроль води здійснюють за двома показниками: 

загальним вмістом мікроорганізмів в 1 мл води та вмістом у ній бактерій 

кишкової палички. Загальна кількість бактерій не допускається більш як 100 

в 1 мл, а кишкової палички – більш як 3 в 1 мл. Знижує бактеріальне 

забруднення води оброблення сполуками хлору (хлорування) або фтору 

(фторування) на водоочисних станціях. Надійний захист від бактерій – 

кипʼятіння води. 

В Україні проблема води, як згадувалося, належить до найбільш 

гострих, оскільки за запасами місцевих водних ресурсів (1 тис. м3 на 1 

жителя) наша держава належить до малозабезпечених водою країн у світі, це 

у 15 разів нижче норми, визначеної ЄЕК ООН. Незважаючи на цей фактор, 
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використання природних вод в Україні, порівняно з передовими країнами, 

дуже нераціональний через занедбаний технічний стан водогосподарської 

галузі і застарілі технології водокористування та водоочищення, відсутність 

системи водного моніторингу, ефективного державного контролю за 

охороною водних ресурсів, недосконале водне законодавство. 

За оцінкою фахівців, сучасна інтенсивність водоспоживання в Україні 

досягла рівнів, які значно перевищують екологічну місткість 

водноресурсного потенціалу України. 

Основні упущення організації забезпечення населення питною 

водою: 

• недосконалість законодавчої бази, що встановлює нормативні та 

правові основи діяльності у сфері питного водопостачання, і недостатньо 

ефективна дія механізму контролю їхнього виконання; 

• незадовільний санітарний та екологічний стан поверхневих джерел 

господарсько-питного водопостачання, недостатнє використання 

захищеніших від забруднення підземних водних джерел; 

• застосування недосконалих технологій на водопровідних очисних 

спорудах; 

• незадовільний стан водопровідних мереж і споруд, а також порушення 

режимів їх експлуатації; 

• слабка матеріально-технічна база лабораторного контролю якості 

вихідної води та питної води на всіх етапах її надходження до споживачів; 

• незадовільне забезпечення населення інформацією про якісні 

параметри води, що подається, а також про рекомендовані методи та засоби її 

доочищення. 

Вода більшості поверхневих джерел водопостачання України 

характеризується помірним або високим рівнем забруднення. 

Найпоширенішими забруднювачами впродовж багатьох років залишаються 

органічні сполуки, нафтопродукти, феноли, важкі метали та ін. Серед 
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збудників захворювань із води водоймищ найчастіше зустрічаються 

сальмонели, ентеровіруси та ін. 

Результати моніторингу якості поверхневих вод у місцях водозабору 

питних водопроводів України свідчать про те, що нині концентрації 

шкідливих хімічних речовин вже наближаються до гранично допустимих, а 

подеколи навіть перевищують їх. У такій ситуації різко ускладнюється 

можливість отримання якісної питної води, оскільки наявні водопровідні 

очисні споруди практично не забезпучують ьар'єрну функцію щодо 

техногенних хімічних речовин, які транзитом надходять у питну воду. 

Нині практично всі поверхневі водні джерела України за рівнем 

забруднення наблизилися до 3-го класу якості, а за міжнародною 

класифікацією – до 4-5-го. 

Аналіз даних моніторингу якості питної води за 1994-1997 роки виявив, 

що кількість проб з відхиленнями від стандарту за санітарно-хімічними 

показниками становила 13%, за бактеріологічними – до 7%. Використання 

сучасних аналітичних методів дало змогу ідентифікувати в питній воді понад 

700 органічних сполук. На 2005 рік ситуація не тільки не змінилася, а в 

деяких регіонах погіршилася (великі міста, Донбас, Криворіжжя). 

Забезпечення населення якісною питною водою – це комплексна 

проблема, яка має передбачати заходи правового, економічного, 

організаційного і науково- технічного характеру. 

У березні 2005 року Верховна Рада України ухвалила дуже важливе 

рішення – затвердила Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 

2006-2020 роки. Цей документ має допомогти вирішити одну з найгостріших 

соціально-еколого- економічних проблем держави – проблему достатньої 

кількості якісної питної води і води для інших потреб народного 

господарства, що абсолютно необхідно для гармонійного розвитку нації. 

Особливу увагу приділено забезпеченню якісною питною водою сільського 

населення. 
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Питна вода більшості сільських районів України дуже забруднена 

(передусім – відходами життєдіяльності самих селян, продуктами хімізації 

сільського господарства) і є одним з головних чинників захворювання 

населення. Майже 90% ґрунтових вод (неглибокого залягання) забруднено 

нітритами, нітратами, пестицидами, важкими металами, органічними 

сполуками, що робить ці води непридатними для водопостачання. За останнє 

десятиріччя у більш як 100 водозаборах централізованого водопостачання 

з'явилися також ознаки забруднень глибоких підземних вод. Особливо це 

характерно для Донбасу, Кривбасу, Передкарпаття, Львівсько-Волинського 

регіону, де збільшилися мінералізація підземних вод, кількість хлоридів, 

сульфідів, натрію, плюмбуму, меркурію, купруму, ніколу, арсену, флуору. 



 14 

2. Білки 

Білки – це складні органічні сполуки з амінокислот, до складу яких 

входять карбон (50-55%), гідроген (6-7%), оксиген (19-24%), нітроген (15-

19%), а також можуть входити фосфор, сульфур, ферум та інші елементи. 

Білки харчових продуктів неможливо замінити іншими речовинами, і 

роль їх в організмі людини надзвичайно важлива. Вони відіграють ключову 

роль у житті клітини, становлячи матеріальну основу її хімічної діяльності. 

Функції білків такі: 

• структурна – здатні мимовільно створювати певну, властиву лише цьому 

білку просторову структуру; 

• регуляторна – є регуляторами і каталізаторами, що прискорюють перебіг 

біохімічних реакцій у процесі обміну речовин; 

• транспортна – переносять по крові гормони, гемоглобін, ферум, ліпіди 

та ін.; 

• захисна – синтез антитіл; 

• скорочувальна – мʼязи в основному побудовані з білків; 

• енергетична – білки можуть бути джерелом енергії для людини, але вони 

ніколи не відкладаються про запас – надлишкова кількість білка 

витрачається для отримання енергії. 

Біологічна цінність білків харчових продуктів залежить від 

співвідношення в них незамінних амінокислот, які не можуть синтезуватися в 

організмі і мають надходити тільки з їжею. 

Незамінних амінокислот десять – лізин, метіонін, триптофан, 

фенілаланін, лейцин, ізолейцин, треонін, валін, аргінін і гістидин (2.1-2.10): 

H2N

O

OH

NH2

    (2.1) 
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   (2.10) 

Особливо дефіцитними є лізин, метіонін і триптофан. 

Потреба дорослої людини в лізині становить 3-5 г на добу; нестача його 

в організмі призводить до порушення росту, кровообігу, зменшення вмісту 

гемоглобіну в крові. 

Метіонін бере участь в обміні жирів і фосфоліпідів, вітамінів В12 і 

фолієвої кислоти; він є найсильнішим ліпотропним засобом. Добова потреба 

в ньому – 1 г. 

Триптофан сприяє росту, утворенню гемоглобіну, бере участь у процесі 

відновлення тканин. Потреба в ньому організму становить близько 1 г на 

добу. 

Фенілаланін бере участь у забезпеченні функції щитоподібної і 

надниркових залоз. 

Лейцин, ізолейцин і треонін впливають на процеси росту. За нестачі 

лейцину зменшується маса тіла, виникають зміни в нирках і щитоподібній 

залозі. 

Нестача валіну призводить до розладу координації рухів. 

Гістидин входить до складу гемоглобіну, його недостатність чи 

надлишок в організмі погіршує умовно-рефлекторну діяльність. 

Аргінін бере участь в утворенні сечовини – кінцевого продукту обміну 

речовин. 

Експерти ФАО вважають, що 1 г харчового білка має містити (в 

ідеальному варіанті) таку кількість незамінних амінокислот, мг: 
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ізолейцин 40 

лейцин 70 

лізин 55 

метіонін і цистин  35 

фенілаланін і тирозин  60 

триптофан 10 

треонін 40 

валін 50 

Замінні амінокислоти також виконують в організмі різноманітні 

функції і відіграють не менш важливу роль, ніж незамінні. Так, наприклад, 

глутамінова кислота  (2.11) є єдиною кислотою, яка підтримує дихання 

клітин мозку. 

                           

OH

O

NH2

OH

O     (2.11) 

Амінокислоти містяться в багатьох продуктах рослинного і тваринного 

походження. Однак вміст амінокислот і співвідношення їх у білкових 

продуктах різні. Для оцінки біологічної цінності харчової продукції її 

амінокислотний склад порівнюють з амінокислотним складом ідеального 

білка через визначення амінокислотного хімічного скору. 

Один із способів розрахунку амінокислотного скору – розрахунок 

відношення калькості кожної незамінної кислоти в досліджуваному білку до 

кіоткості цієї амінокислоти в ідеальному білку: 

100
білкаідеальногог1уАКмг

білканогодосліджуваг1вАКмг
скортнийАмінокисло = , (2.12) 

де АК – будь-яка незамінна амінокислота. 

В ідеальному білку амінокислотний скор кожної незамінної кислоти 

приймають за 100%. Амінокислотою, що лімітує біологічну цінність, 

вважається та, скор якої має найменше значення, тобто саме ця амінокислота 
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визначатиме ступінь використання певного білка в організмі і 

називатиметься першою лімітуючою амінокислотою. Не всі харчові продукти 

повноцінні за амінокислотним складом. Найоптимальнішим є 

співвідношення незамінних амінокислот у продуктах тваринного походження 

– молоці, мʼясі, рибі, яйцях. 

Рослинні харчові продукти дефіцитні за окремими амінокислотами: 

білок більшості бобових містить близько 6-80% метіоніну і цистину (2.12), 

білок пшениці – 60% лізину порівняно з ідеальним білком (табл. 2.1). 

NH2

OH

O

SH

H

     (2.13) 

Таблиця 2.1 

Біологічна цінність основних харчових продуктів 

Продукт 
Лімітуючі амінокислоти та їхній скор 

перша друга 

Пшениця Лізин(58) Треонін(87) 

Жито Лізин(58) Треонін(76) 

Рис Лізин(70) Треонін(87) 

Кукурудза Лізин(44) Треонін(60) 

Соя Метіонін+цис(83) Немає 

Горох Метіонін+цис(64) Немає 

Картопля Метіонін+цис(70) Немає 

Молоко Метіонін+цис(94) Немає 

Яловичина, птиця, риба Немає Немає 

Відомості про біологічну цінність білків необхідно враховувати під час 

складання раціонів харчування, взаємно доповнюючи лімітуючі 

амінокислоти. Найбільшою мірою цього можна досягти, поєднуючи рослинні 
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і тваринні білки. Вміст білка в деяких харчових продуктах наведено в 

табл. 2.2. 

Потрібно зазначити, що рослинні і тваринні білки неоднаковою мірою 

засвоюються організмом: білки молока і яєць – у середньому на 96%, мʼяса і 

риби – 95%, хліба і хлібобулочних виробів з борошна першого і другого 

сортів – 85%, овочів – 80%. 

Таблиця 2.2 

Вміст білка в основних харчових продуктах 

Продукт Білок, г/100 г Продукт Білок, г/100 г 

Яловичина 18,6-20,0 Гриби сушені  19,1-20, 

Баранина 15,6-19,8 Горіх, фундук 16,1-17,0 

Свинина мʼясна 14,6-20,0 Борошно пшеничне 10,6-13,0 

Печінка яловича 18,0-19,0 Борошно житнє сіяне 6,9-8,0 

Куряче мʼясо 18,2-21,2 Крупа манна  10,3-10,9 

Качине мʼясо  15,8-17,2 Крупа гречана 12,3-12,5 

Яйця курячі 12,7-13,0 Крупа рисова 7,0-7,2 

Ковбаса варена 12,2-18,9 Хліб пшеничний 7,6-8,1 

Сервелат 24,0-24,1 Хліб житній 4,7-7,0 

Молоко 2,8-3,0 Макарони 10,4-11,8 

Кисломолочний сир 

нежирний 
18,0-18,1 

Капуста 1,8-2,0 

Морква 1,3-1,5 

Сири (тверді) 19,0-31,1 Буряк 1,2-1,5 

Масло вершкове 0,5-0,8 Яблука , груші 0,4-0,6 

Картопля 1,8-2,0   

Горох , квасоля 20,0-21,0   

Потреба організму людини в білку залежить від віку, статі, 

кліматичних особливостей регіону і характеру трудової діяльності. 

Оптимальним вважається надходження білка з розрахунку не менш як 1 г на 

1 кг маси тіла. 
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Потреба дорослої людини в білках у середньому становить 70-110 г на 

добу, потреба дітей у білку – 1,5-4 г на 1 кг маси. 

Білки тваринного і рослинного походження мають бути в 

співвідношенні 1:1. Проте результати досліджень свідчать, що мінімально 

достатня потреба в білках може бути знижена вдвічі і більше. Причому 

розумне зниження білково-енергетичного компонента в харчуванні на тлі 

достатнього вітамінного і мінерального забезпечення сприяє, за даними 

багатьох авторів, збільшенню тривалості життя у тварин на 50-100%. 

Припускають, що під час голодування і використання обмеженого за білком 

харчування з більшою кількістю натуральних рослинних продуктів 

відбувається суттєва перебудова обміну речовин у бік економної і повної 

витрати білка, стимуляція процесів синтезу білка шлунково-кишкового 

каналу людини бактеріями з азоту та кисню повітря. 

Потреба в білках визначається ефективністю обміну й утилізацією 

білка організмом. Залежність між кількістю білка, що надходить з їжею, і 

станом організму набагато складніша. 

Негативні наслідки недостатнього та надмірного надходження білка в 

організм людини наведено в табл. 2.3. 
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Таблиця 2.3 

Наслідки недостатності та надлишку білка 

Порушення  Негативні наслідки  Характерні захворювання  

Недостатність 

ослаблення організму; 

затримання росту; важкі 

розлади обміну речовин; 

зниження імунітеу; 

порушення функції залоз 

внутрішньої секреції; 

загальне виснаження 

мускулатури; зникнення 

підшкірного жирового шару; 

набряки; пігментація шкіри 

«хвороба борошняного 

харчування»; «цукрова 

дитина»; «аліментарний 

маразм»; кваширкор 

Надлишок 

посилення неконтрольованих 

організмом процесів гниття в 

кишечнику; збільшення 

навантаження на печінку і 

нирки, їх гіпертрофія; 

перезбудження нервової 

системи (із виникненням 

неврозів) 

гіпертрофія нирок і 

печінки; летальний кінець  



 22 

3. Ліпіди 

Жири належать до групи простих ліпідів і є естерами жирних кислот і 

триатомного спирту гліцеролу. Джерелом для утворення жиру в організмі 

людини є жири харчових продуктів тваринного й рослинного походження; 

крім того, вони можуть синтезуватися в організмі з вуглеводів і меншою 

мірою – з білків. 

Харчові жири всмоктуються в тонкій кишці після попереднього 

розщеплення на жирні кислоти і гліцерол, із яких потім утворюються 

специфічні для організму жири. Доведена можливість всмоктування 

харчових жирів без попереднього розщеплення, в емульгованому стані. Жири 

з низькою температурою плавлення (рослинні олії, рибʼячий жир та ін.), як і 

емульговані жири (молочний, вершкове масло та ін.), засвоюються легше, 

ніж жири з високою температурою плавлення (яловичий, баранячий, 

свинячий та ін.). 

Функції ліпідів в організмі, як і білків, різноманітні: 

• енергетична – є основним енергетичним матеріалом для організму 

Під час згорання 1 гтриацилгліцеролів, головного компонента ліпідів, 

виділяється 38,9 кДж (9 ккал), що вдвічі більше, ніж під час згорання білків 

чи вуглеводів; 

• резервна – в організмі використовується під час погіршення 

харчування чи захворювань; 

• структурна – входять до складу клітинних оболонок і 

внутрішньоклітинних утворень. У нервовій тканині міститься до 25% ліпідів, 

у клітинних мембранах – до 40%; 

• синтезувальна – є джерелом синтезу стероїдних гормонів, які 

забезпечують пристосування організму до різних стресових ситуацій; 

 

• транспортна – ліпопротеїни – сполуки ліпідів із білками є 

переносниками жиророзчинних вітамінів (А, D, Е і К) в організмі; 
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• захисна – є джерелом для синтезу простагландинів, тромбоксанів і 

групи інших сполук, які захищають організм. Крім того, ліпіди сприяють 

закріпленню у певному положенні таких внутрішніх органів, як нирки, 

кишечник, і захищають їх від зміщення під час струсу; 

• терморегулювальна – захищають організм від холоду. 

Харчові жири належать до класу ліпідів, що є групою сполук 

тваринного, рослинного чи мікробного походження. Вони практично 

нерозчинні у воді і добре розчинні в неполярних органічних розчинниках. 

Жири, що добуваються з рослинної сировини, називають рослинними 

жирними оліями, а жири наземних тварин – тваринними жирами. Особливу 

групу становлять жири морських ссавців і риб. 

Найважливіший складник жирів – жирні кислоти (насичені і 

ненасичені). 

Особливе фізіологічне значення мають поліненасичені жирні кислоти 

(ПНЖК), які входять до структури клітинних мембран та інших структурних 

елементів клітини. Ненасичені жирні кислоти – лінолева і ліноленова (3.1, 

3.2) – не синтезуються в організмі людини. 

Арахідонова кислота може утворюватися в організмі з лінолевої за 

наявності В6 і біотину. Ці кислоти необхідні для росту й обміну речовин 

живих організмів, еластичності їхніх судин. ПНЖК, які становлять велику 

частину рослинних олій, відіграють також важливу роль у синтезі 

простагландинів – гормоноподібних речовин, які беруть участь у регуляції 

багатьох процесів в організмі. За повної відсутності ПНЖК у харчуванні 

спостерігається припинення росту, некротичні ураження шкіри, зміна 

проникності капілярів. На відміну від насичених жирних кислот 

поліненасичені кислоти сприяють видаленню холестеролу з організму – за 

порушення холестеролового обміну виникає таке поширене захворювання, як 

атеросклероз. 
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Відповідно до сучасних уявлень, збалансованим вважають такий 

жирнокислотний склад триацилгліцеролів: 

• поліненасичені жирні кислоти – 10%, 

• мононенасичені – 60%, 

• насичені – 30%. 

Добова потреба людини в лінолевій кислоті становить 4-10 г, що 

відповідає 20-30 г рослинної олії. 

За біохімічною класифікацією лінолева кислота і продукти її 

перетворення обʼєднуються в родину ω-6 – за положенням першого 

подвійного зв’язку в молекулі жирної кислоти, рахуючи від метильного 

(першого в ланцюзі) атома карбону. Продукти перетворення другої 

незамінної жирної кислоти – ліноленової – відрізняються від представників 
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жирних кислот родини ω-6 тим, що в них перший подвійний зв’язок від 

метильного атома карбону займає положення 3. Тому ліноленова кислота та 

її продукти перетворення утворюють родину ω-3. Жирні кислоти першої 

родини в живих організмах не переходять у другу. 

На основі сучасних уявлень про фізіологічну роль ПНЖК різних родин 

у сучасній дієтології виник самостійний напрям. Практичним наслідком 

нового напряму стало визнання необхідності нормування і забезпечення 

постійного надходження з їжею ПНЖК родини ω-3. Розглядається 

необхідність забезпечення від 0,2 до 0,8% енергоцінності раціону за рахунок 

ліноленової кислоти, тоді як частка лінолевої (родина ω-6) має бути 4-8%. 

Отже, потреба в ліноленовій кислоті оцінюється в 1/8-1/10 від потреби в 

лінолевій. Встановлено, що лише один вид із широко застосовуваних 

рослинних олій – соєва – має співвідношення цих двох кислот, близьке до 

рекомендованого. 

Ліпіди морських риб і безхребетних містять головним чином дві 

кислоти родини ω-3: ейкозапентаєнову та докозагексаєнову (3.4, 3.5). Такий 

тип ліпідів отримав назву «морського». Застосування ПНЖК родини ω-3 у 

клініці є ефективним методом профілактики атеросклерозу і його ішемічної 

стадії. У хворих, які перенесли інфаркт міокарда, підвищення вмісту в їжі 

лінолевої жирної кислоти у вигляді виготовленого з рибʼячого жиру 

маргарину впродовж п’яти років знизило смертність від ішемічної хвороби 

серця на 50%. 

O
H

O

1 5 8 11 14

6

1

(3.4) 

Британський фонд харчування визначив ідеальне співвідношення в 

раціоні харчування людини між ПНЖК родин ω-6 і ω-3 як 6:1, тоді як, за 

іншими джерелами, це співвідношення має становити 10:1. На цьому 

співвідношенні базується відома рекомендація істотного збільшення 

споживання жирної риби. 
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Фосфоліпіди – основний компонент біомембран клітинних структур; 

вони відіграють вагому роль у проникності клітинних оболонок і 

внутрішньоклітинному обміні. Найважливіший із фосфоліпідів – 

фосфатидилхолін, або лецитин, проявляє ліпотропну дію, перешкоджаючи 

ожирінню печінки і кращому засвоєнню жирів. Загальна потреба людини у 

фосфоліпідах – до 5 г на добу. 

Холестерол є структурним компонентом усіх клітин і тканин людини. 

Він бере участь в обміні жовчних кислот, низки гормонів, кальциферолу. 

Основна його частина утворюється в печінці (70-80%), інша надходить з 

їжею. Найбільше холестеролу міститься в таких продуктах, у%: 

яйця – 0,57; 

вершкове масло – 0,17-0,27; 

печінка – 0,13-0,27; 

риба – до 0,3. 

У звичайному харчовому раціоні в середньому міститься близько 

500 мг холестеролу. Його надлишок у харчовому раціоні сприяє розвитку 

атеросклеротичного кардіосклерозу, інфаркту міокарда, інсульту. Нестача 

холестеролу призводить до посилення процесів пошкодження мембран і 

погіршення обмінних процесів. 

Із ситостеринів, які містяться в жирі рослинних харчових продуктів, 

найактивнішим вважається ситостерин. Він є антагоністом холестеролу, 

затримує його всмоктування в кишківнику. 

Рекомендований вміст жирів у раціоні людини становить 90-100 г на 

добу, 1/3 їх потреби мають становити рослинні олії, 2/3 - тваринні. 
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За даними ВООЗ, нижня межа безпечного споживання жирів становить 

для дорослих чоловіків і жінок 25-30 г/доб. 

Вміст жирів (ліпідів) в основних харчових продуктах наведено в 

табл. 3.1. 

Недостатність або надлишок жирів практично однаково небезпечні для 

організму людини (табл. 3.2). 

Таблиця 3.1 

Вміст жирів у харчових продуктах, г/100г 

Продукти Жири 

Масло (рослинне, топлене, вершкове), маргарини, жири 

кулінарні, шпик свинячий, горіхи грецькі, свинина жирна, 

ковбаса сирокопчена 

більш як 40 

Вершки і сметана (20% жирність і вище), сиркова маса 

особлива, сир голландський, свинина м’ясна, м’ясо качок, 

гусей, ковбаси напівкопчені, варені, сосиски молочні, 

шпроти (консерви) 

від 20 до 40 

Сир плавлений, кисломолочний сир жирний, тверді сири, 

морозиво вершкове, яйця, баранина, яловичина і м’ясо 

курей і категорії, сардельки телячі, ковбаса чайна і 

дієтична, сьомга, осетрина, сайра, оселедець жирний, ікра 

від 10 до 19 

Молоко, кефір жирний, кисломолочний сир напівжирний, 

морозиво молочне, баранина, яловичина і м’ясо курей II 

категорії, скумбрія, ставрида, оселедець нежирний, 

горбуша, кілька, здоба, помадні цукерки 

від 3 до 9 

Кисломолочний сир знежирений, молоко соєве, кефір 

знежирений, судак, тріска, хек, щука, квасоля, крупи, 

хліб, молоко знежирене 

менш як 3 

Припускають, що існує прямий зв’язок між раком товстого кишечника 

і споживанням їжі, багатої жирами. Високий вміст жиру в їжі призводить до 

збільшення концентрації жовчних кислот, які надходять із жовчю в 
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кишечник. Жовчні кислоти і деякі інші складники жовчі, а також продукти 

розпаду тваринних білків здійснюють на кишкову стінку канцерогенний 

вплив безпосередньо або під дією кишкової мікрофлори перетворюються на 

продукти, які мають канцерогенний ефект. 

Аналогічно цьому за надлишку ПНЖК, які надходять за рахунок 

рослинних олій або рибʼячих жирів, утворюється багато окиснених продуктів 

їхнього обміну – вільних радикалів, що отруюють печінку і нирки, які 

знижують їхній імунітет і також проявляють канцерогенну дію. 

Таблиця 3.2 

Наслідки недостатності та надлишку жирів 

Порушення Негативні наслідки 
Характерні 

захворювання 

недостатність 

порушення обміну речовин і 

вітамінів: порушення травлення; 

зниження опору інфекціям: 

ослаблення організму: зміна 

проникності капілярів; некротичні 

ураження шкіри 

виснаження; 

гнійничкові хвороби 

шкіри; випадання 

волосся 

надлишок 

підвищення вʼязкості крові, її 

згортання; порушення обміну 

речовин; зниження імунітету; 

збільшення маси тіла; 

нагромадження жирів у крові, 

печінці й інших тканинах і 

органах 

атеросклеротичний 

кардіосклероз; інфаркт 

міокарда; інсульт;  

ожиріння; рак товстого 

відділу кишківника 
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4. Вуглеводи 

Вуглеводи – органічні речовини, які складаються з карбону, гідрогену 

й оксигену. Вони є основним складником харчового раціону людини, 

оскільки їх споживають приблизно вчетверо більше, ніж жирів і білків. 

Функції вуглеводів в організмі досить різноманітні: 

• енергетична – головна функція вуглеводів. Упродовж життя людина 

в середньому споживає близько 14 т вуглеводів, у тому числі більш як 2,5 т 

моно-і дисахаридів. За рахунок вуглеводів забезпечується близько 60% 

добової енергоцінності, тоді як за рахунок білків і жирів, разом узятих, - 

лише 40%; 

• синтезувальна – вуглеводи необхідні для біосинтезу нуклеїнових 

кислот, замінних амінокислот як складник структурної частини клітин; 

• пластична – вуглеводи входять до складу гормонів, ферментів і 

секретів слизових залоз; 

• регуляторна – вуглеводи протидіють нагромадженню кетонових тіл 

під час окис-нення жирів, регулюють обмін вуглеводів і діяльність 

центральної нервової системи; 

• захисна – глюкуронова кислота, поєднуючись із деякими 

токсичними речовинами, утворює розчинні у воді нетоксичні складні ефіри, 

які легко виводяться з організму. 

Середньодобова потреба у вуглеводах становить 350-500 г. 

За збільшення фізичного навантаження частка вуглеводів має 

підвищуватися. 

За харчовою цінністю вуглеводи поділяють на засвоювані та 

незасвоювані. 

4.1. Засвоювані вуглеводи 

Засвоювані вуглеводи перетравлюються і метаболізуються в організмі 

людини. До них належать глюкоза, фруктоза, сахароза (цукроза), лактоза, 

мальтоза (4.1-4.5), глюканові полісахариди – крохмаль, декстрини і глікоген 

(4.6-4.8). 
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Відомо більш як 200 різних природних моносахаридів (моноцукридів), 

однак лише деякі з них використовують у харчуванні. Найбільшу харчову 

цінність мають альдози (глюкоза, галактоза, маноза, ксилоза) (4.9-4.11), а 

також кетози (фруктоза). 
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амілоза амілопектин (4.6) 
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Споживання глюкози і фруктози – двох найпоширеніших у природі 

моноцукридів – досягає 20% загального споживання вуглеводів. З 

кишківника вуглеводи всмоктуються в кров лише у вигляді глюкози і 

фруктози. Глюкозу як поживний матеріал в організмі людини 

використовують винятково нервові клітини, мозкова речовина нирок та 

еритроцити. Основними джерелами фруктози є такі харчові продукти, як мед 

(37%), виноград (7,7%), груші та яблука (5-6%), кавуни, малина, аґрус, чорна 

смородина (близько 4%). 
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Основні харчові дицукриди в харчуванні людини – сахароза і лактоза. 

Цукор, основним компонентом якого є сахароза, виконує в організмі 

роль енергоносія. 

За цукром закріпилася назва «біла смерть». У літературі з дієтології 

зʼявилося поняття «сахаролік». Справа в тому, що цукор є рафінованим 

продуктом. Це призводить до недоотримання людиною сотні, а можливо, і 

тисячі різноманітних біологічно активних речовин, які засвоювали наші 

предки з їжею впродовж мільйонів років. Під час потрапляння в кишківник 

сахароза швидко розщеплюється до глюкози та фруктози і всмоктується в 

кров. У крові відчутно підвищується концентрація глюкози. Це своєрідний 

удар по підшлунковій залозі, якій потрібно постачати організму достатню 

кількість гормону інсуліну, щоб відрегулювати вміст глюкози в крові. Такі 

різкі коливання рівня глюкози в крові потребують від організму напруженої 

роботи і навіть включення резервних регуляторних можливостей. 

Наслідком надлишкового споживання рафінованого цукру є порушення 

обміну речовин, передусім обміну вуглеводів (табл. 4.1). 

Не випадково цукровий діабет людей похилого віку називали 

«хворобою кондитерів». Задовго до появи діабету як захворювання в людей, 

які споживають багато цукру, знижується рівень цукру в крові – гіпоглікемія. 

Постійне надходження цукру в організм зумовлює підвищену активність 

ферментних систем, які утилізують його. Для підтримання необхідного рівня 

глюкози в крові цукру потрібно щораз більше. Через виснаження від 

надмірного навантаження ферментних механізмів перероблення цукру 

гіпоглікемія переходить у гіперглікемію і діабет, які часто ускладнюються 

іншими порушеннями обміну речовин, призводять до ожиріння, серцево-

судинних захворювань. 
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Таблиця 4.1 

Наслідки недостатності та надлишку засвоюваних вуглеводів 

Порушення Негативні наслідки Характерні захворювання 

Недостатність 

порушення обміну речовин; 

зниження імунітету; 

ослаблення організму 

(відчуття голоду, сонливість, 

пітливість, тремтіння рук) 

виснаження 

Надлишок 

порушення обміну речовин; 

ослаблення організму; 

порушення діяльності 

серцево-судинної системи 

ожиріння; 

цукровий діабет 

За даними ВООЗ, споживання цукру в країнах з низькою смертністю 

від захворювань органів кровообігу коливається від 25 до 81 г на добу, з 

високою – від 87 до 136 г. 

Однак неприпустимо цукор вважати шкідливим продуктом, шкідливим 

є зловживання ним. У добовому раціоні харчування частка цукру від 

загальної кількості вуглеводів має становити 15-20%. Від такої кількості 

цукру організм не відчуватиме надлишкових навантажень. 

Лактоза – найважливіший вуглевод у період грудного вигодовування і 

під час штучного вигодовування грудних дітей. Основними джерелами 

лактози в харчових продуктах є молоко (4,8-5,2%), вершки (3,7%), сметана і 

кефір (3,1-3,6%). 

Серед поліцукридів рослинних продуктів найбільше значення в 

харчуванні людини має крохмаль. Для засвоєння крохмалю потрібно 

набагато більше часу, ніж для засвоєння цукру. Кінцевий продукт 

розщеплення крохмалю – глюкоза – надходить у кров повільно, концентрація 

її підтримується на одному рівні. Найбільше крохмалю міститься в 

хлібопродуктах (40-73%), насінні бобових рослин (40-45%) і картоплі (15%). 



 34 

У тваринних продуктах міститься порівняно невелика кількість іншого 

засвоюваного поліцукриду, близького за хімічною будовою до крохмалю, - 

глікогену (у печінці 2-10%, у м'язовій тканині 0,3-1,0%). За зниження вмісту 

цукру в крові глікоген перетворюється на глюкозу, тим самим підтримуючи 

постійний його відсоток (80-120 мг% чи 4,4-6,6 ммоль/л). 

4.2. Незасвоювані вуглеводи 

Незасвоювані вуглеводи не розщеплюються ферментами, які 

секретуються в травному каналі людини. 

Основними незасвоюваними вуглеводами є так звані харчові волокна -

суміш різних структурних поліцукридів рослинних клітин – целюлози, 

геміцелюлоз і пектинових речовин, лігніну і неструктурних поліцукридів, які 

трапляються в натуральному вигляді в харчових продуктах, – камедів, слизів 

і поліцукридів, які використовуються як харчові добавки. 

Целюлоза (4.12) – основний структурний компонент оболонки 

рослинної клітини. Основна її фізіологічна дія - здатність зв'язувати воду (до 

0,4 г води на 1 г клітковини). 

Геміцелюлози – поліцукриди клітинної оболонки, які складаються з 

полімерів глюкози і гексози. Вони здатні також утримувати воду і зв'язувати 

катіони (4.13). 
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Пектинові речовини – гліканогалактуронани – основний компонент 

рослин і водоростей. Загальною ознакою пектинових речовин є основний 

ланцюг полігалактуронової кислоти. Однією з найважливіших властивостей 

пектинових речовин є комплексотвірна здатність, основана на взаємодії 

молекули пектину з іонами важких металів і радіонуклідів. Це дає підставу 

рекомендувати пектин для включення його до раціону харчування людей, які 

перебувають у середовищі, забрудненому радіонуклідами, і мають контакт із 

важкими металами. Профілактична норма пектину, затверджена ВООЗ, 

становить 2-4 г на добу; для людей, які працюють у несприятливих умовах, – 

8-10 г на добу. 

Лігніни – безвуглеводні речовини клітинної оболонки, які складаються 

з полімерів ароматичних спиртів. Лігніни в організмі людини здатні 

зв'язувати солі жовчної кислоти й інші органічні речовини, а також 

сповільнювати або порушувати абсорбцію харчових речовин у товстому 

кишечнику (рис. 4.1). 

Камеді – складні неструктуровані поліцукриди. Вони розчинні у воді, 

мають в'язкість, містять глюкуронову і галактуронову кислоти, беруть участь 

у зв'язуванні мікроелементів з парною валентністю. 

Таким чином, харчові волокна – один із компонентів комплексної 

профілактики порушень жирового обміну, атеросклерозу, цукрового діабету, 

жовчнокамʼяної хвороби. В останні роки з’явилися повідомлення, які 

свідчать про те, що недостатність харчових волокон зумовлює розвиток 

сечокам'яної хвороби, виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки, 

подагри, карієсу і навіть варикозного розширення вен (табл. 4.2). 
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Рис. 4.1. Фрагмент молекули лігніну. 

 

Добова норма харчових волокон для дорослої людини становить 25-

30 г. 

Основним джерелом харчових волокон є зернові продукти, фрукти, 

горіхи й овочі (табл. 4.3). 

Харчові волокна впливають на функцію товстого кишківника. Вони 

стимулюють перистальтику, підсилюють виділення жовчі. Харчові волокна 

здатні затримувати в кишківнику воду, яка має особливе значення в 

профілактиці запорів, геморою. Вони здатні адсорбувати продукти обміну 

мікроорганізмів, жовчні кислоти, солі важких металів, що надійшли до 

кишечника. Це одна з найважливіших якостей харчових волокон, особливо 

пектинових речовин, оскільки сприяє профілактиці раку кишечника, 

зменшенню інтоксикації організму і власними отрутами кишечника (індол, 

скатол, аміак), і тими, які надійшли ззовні. 

Водночас надлишкове споживання харчових волокон скоріше 

шкідливе, ніж корисне. Воно може призвести до неповного перетравлювання 

їжі, порушення всмоктування в кишківнику макро- і мікроелементів, а також 

жиророзчинних вітамінів. Надмірне надходження харчових волокон 
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призводить до проносів, дискомфорту від надлишкового утворення газів у 

кишківнику, болю в животі. 

Таблиця 4.2 

Наслідки недостатності та надлишку незасвоюваних вуглеводів 

Порушення Негативні наслідки Характерні захворювання 

Недостатність 

порушення обміну речовин; 

погіршення травлення; 

ослаблення організму 

виразкова хвороба шлунка і 

дванадцятипалої кишки; 

сечокам’яна хвороба; подагра 

Надлишок 

неповне перетравлення їжі; 

порушення всмоктування 

макро- і мікроелементів, 

жиророзчинних вітамінів  

надлишкове газоутворення в 

кишківнику; пронос; біль у 

животі 

У харчовому раціоні частка крохмалю мас становити 70-75% усіх 

вуглеводів, частка харчових волокон – близько 10%, простих цукрів – 15-

20%. Порушення фізіологічної потреби у вуглеводах спричинятиме 

несприятливу дію на організм людини. 
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Таблиця 4.3 

Вміст незасвоюваних вуглеводів у харчових продуктах 

Продукти 
Вміст полісахаридів, г/100 г 

Клітковина Геміцелюлоза Пектин 

Абрикоси 0,8 0,3 0,7 

Аґрус 2 0,2 0,7 

Апельсини 1,4 0,2 0,6 

Баклажани 1,3 0,1 0,4 

Виноград 0,6 0,6 0,6 

Вишня 0,5 0,1 0,4 

Горох 5,7 4,4 3 

Груша 0,6 0,2 0,6 

Журавлина 2 0,3 0,7 

Капуста 1 0,5 0,6 

Картопля 1 0,3 0,5 

Квасоля 0,1 0,3 0,4 

Крупа гречана 1,1 - - 

Крупа пшенична 0,7 3,9 - 

Лимони 1,3 0,1 0,5 

Макаронні вироби 0,1 5,1 - 

Малина 5,1 0,1 0,6 

Мандарини 0,6 0,1 0,4 

Морква 1,2 0,3 0,6 

Обліпиха 4,7 0,1 0,4 

Огірки 0,7 0,1 0,4 

Персики 0,9 0,2 0,7 

Полуниця 4 0,2 0,7 

Рис 0,4 - - 

Сливи 0,5 0,2 0,9 

Смородина чорна 3 0,1 1,1 

Соя 4,3 6,3 - 

Сухарі вершкові 0,11 3,5 - 

Хліб житній 1,1 6,4 - 

Хліб пшеничний з борошна 2-го сорту 0,4 4,1 - 

Цибуля ріпчаста 0,7 0,2 0,4 

Черешня 0,3 0,2 0,4 

Яблука 0,8 0,4 1 
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5. Вітаміни та вітаміноподібні речовини 

Вітаміни – низькомолекулярні органічні сполуки різноманітної 

хімічної природи, які не синтезуються (або синтезуються в недостатній 

кількості) в організмі людей і більшості тварин. Вони надходять з їжею і 

необхідні для каталітичної активності ферментів, які визначають перебіг 

біохімічних і фізіологічних процесів у живому організмі. Вітаміни належать 

до незамінних мікрокомпонентів їжі на відміну від макрокомпонентів – 

білків, ліпідів і вуглеводів. 

Вітаміни поділяють на водо- і жиророзчинні. 

До водорозчинних належать вітаміни С, групи В, Р і РР, до 

жиророзчинних -вітаміни А, D, Е і К. 

Виокремлюють також групу вітаміноподібних речовин, до яких 

належать холін, інозит, вітамін II, карнітин, оротова, пангамова (вітамін В15) і 

параамінобензойна кислоти, вітамін Р. 

Потреба людини у вітамінах залежить від її віку, стану здоров’я, 

характеру діяльності, пори року, вмісту в їжі основних макрокомпонентів 

харчування. 

Розрізняють три ступені забезпечення організму вітамінами: 

• авітаміноз – вітаміни відсутні повністю; 

• гіповітаміноз – недостатність вітамінів, іноді відсутність якого-небудь 

одного чи кількох вітамінів; 

• гіпервітаміноз – надлишкове їхнє надходження. 

Найчастіше настає гіповітаміноз, особливо в зимовий і весняний 

періоди. Авітамінози є причиною серйозних захворювань, найчастіше з 

летальним кінцем. Абсолютна потреба у вітамінах призвела до сучасної 

вітамінної терапії в мегадозах. Так, наприклад, мільйони американців 

поглинають вітаміни в кількостях, які у 100 разів перевищують 

рекомендовані рівні прийому, для запобігання або зменшення дії застуд, 

боротьби зі старінням, ліквідації стресу. Останнім часом з'явилися навіть 

рекомендації щодо мегадозної вітамінної терапії раку. З огляду на це для 
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безпеки харчування вкрай важливим е розгляд токсичних ефектів, які можуть 

виникати за надлишкового вживання вітамінів. 

Потенційна токсичність надлишку в організмі жиро- і водорозчинних 

вітамінів різна. Жиророзчинні вітаміни здатні накопичуватися в жировій 

тканині організму, підвищена їхня доза внаслідок надмірного споживання 

певних продуктів чи додаткового приймання препаратів вітамінів може 

призвести до появи симптомів токсичної дії. 

Підвищена доза водорозчинних вітамінів виводиться з організму - в 

організмі вони не накопичуються. Однак велике передозування цих вітамінів 

може бути небезпечним. Найбільшою мірою це стосується ніацину, 

надлишок якого спричиняє ушкодження печінки, і вітаміну Ве, 

передозування якого призводить до порушень нервової системи. 

5.1. Жиророзчинні вітаміни 

Вітамін А (ретинол) необхідний для нормального зору, росту, 

клітинної диференціації, відтворення і цілісності імунної системи (5.1). 

Попередниками вітаміну А є каротиноїди. Це речовини-барвники, що 

зумовлюють колір моркви, гарбуза, грейпфрута, а також томатів і таких 

плодів, як абрикоси, манго, папайя. 

CH3 CH3

OH

CH3

H3C H3C

   (5.1) 

Із 500 відомих каротиноїдів близько 50 можуть перетворюватися в 

організмі на вітамін А. Найважливішим серед них є (3-каротин. З нього в 

організмі утворюються дві молекули ретинолу. 

Добова потреба організму у вітаміні А становить 1,0-2,5 мг, чи 

25 000 МО (міжнародних одиниць), чи 6 мг каротину. 

Норма споживання вітаміну А виражається в МО, як і норма всіх 

жиророзчинних вітамінів. 1 МО дорівнює 0,3 мкг ретинолу, або 0,6 мкг (β-

каротину. Потреба у вітаміні зростає під час вагітності, грудного 
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вигодовування, захворювань кишечника, підшлункової залози, печінки і 

жовчовивідних шляхів. 

За гіповітамінозу А зʼявляється сухість шкіри та слизових оболонок, 

розвивається «куряча сліпота» (різке погіршення зору в сутінках), 

сповільнюється ріст кісток і зубів, знижується резистентність організму. 

«Куряча сліпота» була відома ще єгиптянам тисячоліття тому. В 

останні роки у світі зареєстровано понад 500 000 випадків ушкодження 

сітківки ока в дітей через недостатність вітаміну А. 

Крім того, А-вітамінна недостатність сприяє розвитку пухлин. 

Під час вивчення особливостей харчування людини виявлено обернену 

залежність між забезпеченістю раціону ретинолом, каротином і поширеністю 

раку. У хворих раком товстої кишки існує пряма залежність між рівнем 

ретинолу в плазмі крові і функціональною активністю Т-лімфоцитів. 

Ознаки гіпервітамінозу А – головний біль, блювота, облисіння, 

пересихання слизової оболонки, порушення в кістковій тканині і ураження 

печінки. Зазвичай ці ознаки зʼявляються тільки після хронічного приймання 

доз ретинолу, які перевищують 15 мг для дорослих і 6 мг для дітей на добу. 

Однак треба зазначити, що надлишок β-каротину не небезпечний. Єдиний 

побічний ефект підвищених доз β-каротину, на відміну від вітаміну А, – 

поява жовтуватого відтінку шкіри, особливо помітного на долонях і ступнях. 

У поєднанні з алкоголем добавки β-каротину можуть спричинити 

перевантаження печінки. 

Біологічна роль каротину в організмі дуже велика. Він є не тільки 

попередником вітаміну А, а й має антиоксидантні властивості. Ступінь 

засвоєння каротину залежить від виду продукту і способу його кулінарного 

оброблення. Так, із нарізаної великими шматками моркви засвоюється 5% 

каротину, із дрібно натертої -20%, а за додавання до неї рослинної олії або 

сметани – близько 50%. 

Вміст вітаміну А в деяких харчових продуктах наведено в табл. 5.1. 
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Таблиця 5.1 

Вміст вітаміну А в харчових продуктах 

Найменування 

Вміст, 

МО/100 

г 

Найменування 
Вміст, 

МО/100 г 

Бараняча печінка 50.500 Абрикоси 2700 

Яловича печінка 43.900 Капуста брокколі 2500 

Червоний перець чилі 22.500 Зелена цибуля 2000 

Печінка курчати 21.600 Папайя 1750 

Морква 12.100 Персики 1650 

Сушені абрикоси 11.000 Сушений чорнослив 1600 

Петрушка 10.900 Гарбуз 1600 

Шпинат 8.500 Збиті вершки 1540 

Манго 8.100 Яйця 1180 

Червоний солодкий перець 4.800 Вишня 1000 

Цикорій 3300   

Вітамін Е (токоферол) – основний представник групи антиоксидантних 

вітамінів (5.2). 

R3

OH

R2

R1

O
H

3
   (5.2) 

α-tocopherol, R1 = R2 = R3 = CH3 γ-tocopherol, R1 = R2 = CH3; R3 = H 

α-tocotrienol, R1 = R2 = R3 = CH3 γ -tocotrienol, R1 = R2 = CH3; R3 = H 

β-tocopherol, R1 = R3 = CH3; R2 = Н δ-tocotrienol, R1 = R2 = R3 = H 

β-tocopherol, R1 = R3 = CH3; R2 = Н δ-tocotrienol, R1 = R2 = R3 = H 

Він сприяє сповільненню окисних процесів, стимулює мʼязову 

діяльність, перешкоджає окисненню вітаміну А. Потреба у вітаміні Е 

підвищена у людей, які проживають на забруднених радіонуклідами 

територіях. Вітамін Е, маючи антиоксидантну дію, обмежує негативний 

вплив радіонуклідів, які потрапили до тканин організму. Він є 

найважливішим метаболітом, необхідним для нормального розвитку і 

функціонування чоловічої і жіночої статевих систем, впливаючи на 
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репродуктивні органи; посилює імунні функції; допомагає внутрішньому і 

зовнішньому рубцюванню в місцях розрізів після хірургічного втручання. 

Фізіологічна потреба в токоферолі становить на добу для дорослих 

10 мг (800 МО), для дітей – 3-15 мг, однак залежить від характеру і кількості 

жирів у раціоні. Людина отримує з їжею приблизно 20-30 мг токоферолу, в 

кишківнику всмоктується лише 50%. 

Стан гіповітамінозу Е у людини трапляється вкрай зрідка – за 

перевантаження раціону поліненасиченими жирними кислотами, великого 

фізичного навантаження у спортсменів, штучного вигодовування грудних 

дітей, у хворих з ураженнями системи травлення. 

Гіпервітаміноз вітаміну Е спричиняє втому, слабкість, надмірну 

швидкість згортання крові. Такі симптоми спостерігаються під час 

споживання вітаміну Е в дозі 12 000 МО і більше. 

Вміст токоферолу в деяких харчових продуктах наведено у табл. 5.2. 

Таблиця 5.2 

Вміст вітаміну Е в харчових продуктах 

Найменування 
Вміст, 

МО/100 г 
Назва 

Вміст, 

МО/100 г 

Пшенична олія 216 Пшеничні висівки 3 

Соняшникова олія 88 Лосось 2,5 

Мигдальна олія 48 Житнє зерно 2,3 

Кукурудзяна олія 45 Житній хліб 2,2 

Кунжутова олія 29 Горіхи пекан 1,9 

Пророщена пшениця 22 Житні крекери 1,9 

Арахіс 18 Хліб із цільних зерен пшениці 1,4 

Оливкова олія 18 Морква 1 

Соєва олія 14 Горох 0,99 

Смажений арахіс 13 Волоські горіхи 0,92 

Арахісова олія 11 Банани 0,88 

Вершкове масло 8,6 Яйця 0,83 

Шпинат 3,2 Помідори 0,72 

Вівсяна крупа 3 Баранина 0,29 
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Вітамін D (кальциферол) є регулятором кальцієво-фосфорного 

обміну, сприяє всмоктуванню кальцію і відкладенню його в кістках (5.3). 

OH

H

H

    (5.3) 

Вітамін D існує у двох формах, які синтезуються в організмі, – D2 

(ергокальциферол) і D3 (холекальциферол). Під впливом сонячних 

(ультрафіолетових) променів шкіра людини починає виробе ляти достатню 

для організму дозу вітаміну й. Тому іноді вітамін D називають «вітаміном 

сонячного світла». Засмагла шкіра, створюючи фільтр для променів, 

запобігає надмірному виробленню вітаміну D. Токсична дія надлишку 

кальциферолу виявляється лише під час приймання екзогенних природних 

джерел, наприклад, рибʼячого, жиру, або додаткового приймання препаратів 

вітаміну. 

Добова потреба у вітаміні D становить до 0,01 мг, або 400 МО. 

Недостатність кальциферолу призводить до рахіту – захворювання, що 

спостерігається в дітей раннього віку. У дорослих різновид цього 

захворювання називається остеопорозом (демінералізація кісток) або 

остеомаляцією (розмʼякшення кісток). 

Надлишок вітаміну D в організмі людини надзвичайно небезпечний, За 

передозування кальциферолу розвивається метастатичне зневапнювання 

мʼяких тканин, утому числі артерій, відкладенням у них солей кальцію, що 
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призводить до летального кінця. Тяжкий гіпервітаміноз D розвивається в 

дітей після приймання більш як 3 000 000 МО вітаміну. 

Великі кількості вітаміну D містяться (мг%) у рибʼячому жирі – 125, 

жирних сортах риби – 100-110, яйцях – 2,2, вершковому маслі – 1,3-1,5, 

молоці – 0,005. 

Вітамін К бере участь у процесах згортання крові – у синтезі в печінці 

функціонально активної форми білка – протромбіну, який необхідний для 

утворення кровʼяного згустка (5.4). 

O

O

3
 

Phyloquinone                                                   (5.4) 

O

O

8
 

Menaquinone-9 

O

O

3
 

O

O

 

Menaquinone-4 Menadione 

Існує два ряди нафтохінонів чи вітамінів К – філохінони (вітаміни К1-

ряду) та менахінони (вітаміни К2-ряду). 

Потреба дорослої людини у вітаміні К становить 0, 2-0,3 мг/доб. 
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Недостатність вітаміну К зумовлює сповільнення згортання крові. 

Основними причинами дефіциту цього вітаміну в людини є порушення його 

всмоктування в травному каналі, зумовлене хронічними ентеритами, 

ентероколітами, ураженнями печінки. 

Токсичні ефекти за надлишку вітаміну К не встановлено. 

Основними джерелами вітаміну К є (мг/100 г): свиняча печінка – 0,6; 

томати – 0,4; зелений горошок – 0,1-0,3; яловичина, баранина, свинина – 0,15; 

морква – 0,1; картопля – 0,1; цвітна капуста – 0,06; яйця – 0,02. 

5.2. Взаємодія жиророзчинних вітамінів А, D, Е і К 

У деяких випадках важко визначити токсичність жиророзчинних 

вітамінів через їхню взаємодію. Велика доза одного вітаміну може зменшити 

токсичність іншого. Наприклад, токсичні ефекти вітамінів А і D можуть бути 

посилені за дефіциту вітаміну Е або вітаміну К, а вітаміни А і Е можуть 

виявитися антагоністичними. 

5.3. Водорозчинні вітаміни 

Вітамін В1 (тіамін, аневрин) бере участь у перетворенні 

піровиноградної кислоти в ацетальдегід, в обміні вуглеводів, аміно- і жирних 

кислот (5.5). 

N

N

N
+

S

CH3CH3

NH2

OH    (5.5) 

Добова потреба тіаміну для здорової людини становить 1,5-2,5 мг. 

Потреба у вітаміні збільшується у жінок під час вагітності й грудного 

вигодовування немовлят, захворювань шлунково-кишкового каналу, гострих 

і хронічних інфекцій, оперативних втручань, опіків, цукрового діабету, 

лікування будь-яких захворювань антибіотиками. 
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Недостатність цього вітаміну призводить до зниження апетиту, маси 

тіла, виділення шлункового і кишкового соків, порушення серцевої 

діяльності і виникнення захворювання бері-бері. Сингальською мовою «бері-

бері» означає слабкість. На нього можна натрапити головним чином у 

країнах, де населення харчується майже винятково полірованим рисом. У 

Європі ця хвороба трапляється зрідка, оскільки основні харчові продукти 

(житній хліб, овочі) містять достатню кількість вітаміну Ві. Прояви бері-бері 

трапляються й у наші дні в таких країнах, як Непал, Південний Китай, Шрі-

Ланка та ін. 

Хвороба має чотири різновиди: 

• суха бері-бері – втрата апетиту, зниження ваги, в’ялий, пригнічений 

стан, розлад розуму; 

• волога бері-бері – скупчення великої кількості води в організмі; 

• дитяча бері-бері – уражує грудних дітей, матері яких страждають 

недостатністю тіаміну; 

• синдром Верніке-Корсікова – властивий алкоголікам. 

За надлишку тіаміну в організмі людини токсичних ефектів не 

встановлено. Нирки легко виводять з організму надлишок цього вітаміну. 

Експерименти не виявили будь-яких проявів токсичності навіть за доз 

500 мг. 

Вміст тіаміну в деяких харчових продуктах наведено в табл. 5.3. 

Вітамін В2 (рибофлавін) входить до складу ферментів, які регулюють 

окисно-відновні реакції в організмі (5.6). Він поліпшує стан шкіри, нервової 

системи, слизових оболонок, функцію печінки і кровотворення. Рибофлавін є 

складником двох коферментів – ФАД і ФМН, що входять до складу аеробних 

дегідрогеназ. 

Рекомендована норма споживання рибофлавіну – 1,3-2,4 мг/доб. 
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Таблиця 5.3 

Вміст вітаміну В1 у харчових продуктах 

Найменування 
Вміст, 

мг/100 г 
Найменування 

Вміст, 

мг/100 г 

Насіння соняшнику 1,96 Фундук 0,46 

Очищений рис 1,84 Дикий рис 0,45 

Кедрові горіхи 1,28 Зерна жита 0,43 

Арахіс 1,14 Бараняча печінка 0,41 

Соєві боби сухі 1,10 Омари 0,41 

Свинина нежирна 0,93 Кукурудзяна каша 0,38 

Горіхи пекан 0,86 Яловичі нирки 0,36 

Горох 0,74 Зелений горошок 0,35 

Просо 0,73 Волоські горіхи 0,33 

Пшеничні висівки 0,72 Свиняча печінка 0,3 

Фісташки 0,67 Часник 0,25 

Теляче серце 0,63 Яловича печінка 0,25 

Гречка 0,6 Мигдаль 0,24 

Вівсяна крупа 0,6 Насіння гарбуза 0,24 

Борошно із цільної пшениці 0,55 Насіння кабачків 0,24 

Зерна пшениці 0,55 Свіжі каштани 0,23 

N

N (E)

N

NH

(E)

H3C

H3C

O

O

(S)

(S)
(R)

OH

OH

OH

OH

    (5.6) 

Потреба у вітаміні В2 зростає за гастритів зі зниженою секрецією, 

захворювань кишечника, гепатитів, хвороби шкіри, очей, недокрів’я. 

Симптоми гіповітамінозу виявляються болючими тріщинами в 

куточках рота, лущенням шкіри, слабкістю і втомою очей. Рани і порізи 

довго не загоюються. 
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Токсичних ефектів за надлишку вітаміну не встановлено, оскільки 

травний канал людини не здатний всмоктувати небезпечну кількість 

рибофлавіну. 

Вміст рибофлавіну в деяких харчових продуктах наведено в табл. 5.4. 

Вітамін В5 (пантотенова кислота) бере участь у синтезі жирних кислот, 

здійснюючи перенесення ацильних груп, у вуглеводному обміні, активізує 

низку біохімічних реакцій, обмін гормонів, гемоглобіну (5.7). 

Потреба в пантотеновій кислоті становить 5-10 мг/доб. 

Гіповітаміноз пантотенової кислоти трапляються зрідка, оскільки вона 

входить до складу багатьох харчових продуктів (табл. 5.5). 

Таблиця 5.4 

Вміст вітаміну В2 у харчових продуктах 

Найменування Вміст, 

мг/100 г 

Найменування Вміст, 

мг/100 г 

Пивні дріжджі 4,28 Пшеничні висівки 0,35 

Бараняча печінка 3,28 Сухі соєві боби 0,31 

Яловича печінка 3,26 Горох 0,29 

Свиняча печінка 3,03 Яловичий язик 0,29 

Теляча печінка 2,72 Мозок 0,26 

Куряча печінка 2,49 Капуста 0,26 

Баранячі нирки 2,42 Петрушка 0,26 

Теляче серце 1,05 Горіхи кеш’ю 0,25 

Мигдаль 0,92 Рисові висівки 0,25 

Яловиче серце 0,88 Телятина 0,25 

Бараняче серце 0,74 Баранина нежирна 0,24 

Пророщена пшениця 0,68 Курчата 0,23 

Гриби 0,46 Кедрові горіхи 0,23 

Яєчний жовток 0,44 Лосось 0,23 

Просо 0,38 Насіння соняшнику 0,23 

Червоний перець чилі 0,36 Сочевиця 0,22 

Борошно соєве 0,35 Свинина нежирна 0,22 

За зменшення вмісту вітаміну В3 в організмі порушуються процеси 

обміну речовин, діяльність шлунково-кишкового каналу, серцево-судинної і 

нервової систем. 
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Таблиця 5.5 

Вміст вітаміну В3 у харчових продуктах 

Найменування 
Вміст, 

мг/100 г 
Найменування 

Вміст, 

мг/100 г 

Пивні дріжджі 37,9 Лосось 7,2 

Рисові висівки 29,8 Телятина 6,4 

Очищений рис 28,2 Яловичі нирки 6,4 

Пшеничні висівки 21 Дикий рис 6,2 

Арахіс 17,2 Гусячі потрухи 6,1 

Бараняча печінка 16,9 Пісна баранина 5,7 

Свиняча печінка 16,4 Насіння кунжуту 5,4 

Яловича печінка 13,6 Насіння соняшнику 5,4 

Теляча печінка 11,4 Пісна яловичина 5,1 

М’ясо індички 11,3 Пісна свинина 5 

Печінка курчати 10,8 Гречка 4,4 

Курчата (біле м’ясо) 10,7 Зерна пшениці 4,4 

Форель 8,4 Борошно з цільної пшениці 4,4 

Палтус 8,3 Мигдаль 3,5 

OH
(R)

H3C CH3 O

H
N

O

OH

OHH

  (5.7) 

Вітамін В6 (адермін) бере участь у синтезі і перетвореннях аміно- і 

жирних кислот, регуляції обміну холестеролу, утворенні гемоглобіну (5.8). 

Існує в трьох різних хімічних формах: піридоксин, піридоксаль, 

піридоксамін. 

N

OH
OH

OH      (5.8) 
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Коферментні форми піридоксину беруть участь у понад 50 

ферментативних реакціях, включаючи процеси метаболізму амінокислот. 

Добова потреба у вітаміні становить 1,8-2,0 мг. 

Потреба збільшується за атеросклерозу, захворювань печінки, 

вагітності, інтоксикацій, застосування антибіотиків. Що більше людина 

споживає білкової їжі, то більше їй необхідний вітамін В6. 

Гіповітаміноз В6 супроводжується вираженими порушеннями 

діяльності центральної нервової системи (дратівливість, сонливість, 

поліневрити), ушкодженням шкірних покривів і слизових оболонок. У низці 

випадків, особливо в дітей, недостатність цього вітаміну призводить до 

розвитку анемії. 

Великі дози цього вітаміну токсичні. Тривале приймання підвищених 

доз може спричинити нервові розлади. 

Вміст вітаміну В6 у деяких харчових продуктах наведено в табл. 5.6. 

Вітамін В9 (фолієва кислота, фолацин, фолат) бере участь у процесах 

згортання крові та кровотворення (5.9). 

NH

N

N

N

NNH2

HN

O

(S)

OH O

OH

O

OH

   (5.9) 

Біохімічні функції фолієвої кислоти дуже різноманітні і пов’язані з 

участю в процесах біосинтезу нуклеїнових кислот, реакціях метилування та 

метаболізму амінокислот. 

Потреба дорослої людини у вітаміні В9 становить 0,2 мг/доб. 
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Таблиця 5.6 

Вміст вітаміну В6 у харчових продуктах 

Найменування 
Вміст, 

мг/100 г 
Найменування 

Вміст, 

мг/100 г 

Пивні дріжджі 2,5 Телячі нирки 0,41 

Насіння соняшнику 1,25 Борошно з цільної пшениці 0,34 

Мʼясо тунця 0,9 Свіжі каштани 0,33 

Яловича печінка 0,84 Яєчний жовток 0,3 

Сухі соєві боби 0,81 Капуста білокачанна 0,3 

Печінка курчати 0,75 Житнє борошно 0,3 

Волоські горіхи 0,73 Шпинат 0,28 

Мʼясо лосося 0,7 Солодкий перець 0,26 

Мʼясо форелі 0,69 Яловиче серце 0,25 

Теляча печінка 0,67 Картопля 0,25 

Свиняча печінка 0,65 Чорнослив 0,24 

Борошно з гречки 0,58 Родзинки 0,24 

Фундук 0,54 Сардини 0,24 

Банани 0,51 Мʼясо окуня 0,23 

Свинина нежирна 0,45 Мʼясо тріски 0,22 

Яловичина нежирна 0,43 Ячмінь 0,22 

Недостатність фолієвої кислоти супроводжується розвитком 

захворювань крові і шлунково-кишкового каналу. У період вагітності її 

недостатність може спричинити тератогенну дію - народження дитини-

потвори, каліки, а також призвести до порушення психічного розвитку 

немовляти. 

Надлишок фолієвої кислоти спричиняє токсичні ефекти за деяких 

захворювань. Наприклад, в епілептиків високі дози її можуть зумовити 

конвульсії. 
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Існує думка, що фолієва кислота відкладається в печінці, тому її не 

рекомендують приймати великими дозами впродовж тривалого часу. 

Вміст фолієвої кислоти в деяких харчових продуктах наведено в 

табл. 5.7. 

Таблиця 5.7 

Вміст вітаміну В9 у харчових продуктах 

Найменування 
Вміст, 

мг/100 г 
Найменування 

Вміст, 

мг/100 г 

Пивні дріжджі 2022 Ячмінь 50 

Пророщений рис 430 Г орох 50 

Соєве борошно 425 Мигдаль 45 

Пророщена пшениця 305 Капуста білокачанна 32 

Яловича печінка 295 Сушений інжир 32 

Бараняча печінка 275 Авокадо 30 

Соєві боби 225 Зелена квасоля 28 

Свиняча печінка 220 Кукурудза 28 

Пшеничні висівки 195 Свіжий кокос 28 

Квасоля 180 Горіхи пекан 27 

Волоські горіхи 77 Г риби 25 

Цвітна капуста 70 Фініки 25 

Фундук 65 Ожина 14 

Смажений арахіс 56   

Вітамін В12 (ціанокобаламін) бере участь у побудові низки ферментних 

систем, є проміжним переносником метильної групи (5.10). Він входить до 

складу ферментів і бере участь у процесі кровотворення. 

Добова потреба в ньому дорослої людини становить 2,5-5 мкг. 

Недостатність в організмі вітаміну В12 спричиняє важку форму 

злоякісної анемії, порушення обміну білків, жирів і вуглеводів, зниження 

апетиту, слабкість, біль у ділянці шлунка, параліч. 
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  (5.10) 

Токсичних ефектів за надлишку вітаміну В12 в організмі людини не 

встановлено. 

Вітамін В12 не продукується ні рослинами, ні тваринами, його 

синтезують лише деякі форми мікроорганізмів. Він міститься у тваринних 

продуктах, у рослинних він практично відсутній. 

Тому недостатність його спостерігають у людей, які харчуються лише 

рослинною їжею. Найбільше вітаміну В12 міститься в печінці, нирках, серці, 

менше – у мʼясі, сирах, кисломолочному сирі, сметані, вершках, кефірі. 

Вміст вітаміну В12 у деяких харчових продуктах наведено в табл. 5.8. 

Вітамін С (аскорбінова кислота) бере участь у багатьох біохімічних 

окисно-відновних процесах в організмі, проявляючи антиоксидантну дію і 

сприяючи регенерації та загоєнню тканин, підтримує стійкість організму до 

різних видів стресів; забезпечує нормальний імунологічний і гематологічний 

статус (5.11). 

(R)

O

(Z)

O

OHOH

(S)OH

HO
HO

     (5.11) 
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Добова потреба у вітаміні С становить 50-100 мг. 

Таблиця 5.8 

Вміст вітаміну В12 у харчових продуктах 

Найменування 
Вміст, 

мг/100 г 
Найменування 

Вміст, 

мг/100 г 

Бараняча печінка 104 Мозок тварин 4 

Морські молюски 98 М’ясо лосося 4 

Яловича печінка 80 М’ясо тунця 3 

Баранячі нирки 63 Баранина 2,1 

Теляча печінка 60 Яйця 2 

Яловичі нирки 31 Суха сироватка 2 

Печінка курчати 25 Пісна яловичина 1,8 

Сардини 17 Швейцарський сир 1,8 

Яловиче серце 11 Камбала 1,2 

Яєчний жовток 6 Сир 1 

Бараняче серце 5,2 Палтус 1 

Форель 5 М’ясо окуня 1 

Відповідно до розрахунків Лайнуса Полінга, Нобелівського лауреата, 

кожна людина повинна споживати на рік 0,5 кг аскорбінової кислоти 

(близько 1,5 г на добу). У своїй праці Vitamin С and Common Gold (1970 р.) 

Л. Полінг доводить, що великі дози цього вітаміну можуть зменшити ризик 

простудних захворювань. 

Результати останніх наукових досліджень підтвердили це. Однак 

гіпотеза про те, що тривале застосування великих доз аскорбінової кислоти 

пригнічує інсулярний апарат підшлункової залози й ушкоджує гломерули 

нирок донині не підтверджена. Найчастіше спостерігаються такі симптоми 

гіпервітамінозу С, як черевні спазми і діарея. 

Недостатність вітаміну С спричиняє цингу – одне з перших відомих 

захворювань, пов’язаних із дефіцитом вітамінів. До відкриття причини її 

виникнення цинга вважалася загадковим смертельним захворюванням. 
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Вітамін С необхідний для синтезу колагену - білка, який формує 

основну тканину, шо утримує зуби в яснах, сприяє регенерації шкіри, 

зберігає міцність кісток і зв’язує органи один з одним. Від колагену залежать 

структура капілярів і правильне утворення сполучної тканини. 

Припинення надходження вітаміну С в організм провокує випадання 

зубів, утворення підшкірних гематом, крихкість кісток. Відмовляють нирки і 

легені, що призводить до летального кінця. 

Нині авітаміноз С не спостерігається в жодній розвиненій країні. 

Гіповітаміноз спостерігається в зимово-весняний період. 

Вміст вітаміну С в деяких харчових продуктах наведено в табл. 5.9. 

Вітамін Р (рутин) підсилює біологічний ефект вітаміну С, зменшує 

проникність капілярів (5.12). 
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OH   (5.12) 

Добова потреба в ньому дорослої людини становить 25 мг. 

Недостатність вітаміну Р призводить до підвищення проникності 

стінок капілярів і появи точкових крововиливів на шкірі, особливо біля 

волосяних сумок. Для профілактики гіповітамінозу рутину рекомендуються 

ті самі заходи, що й для запобігання гіповітамінозу аскорбінової кислоти. 

Основними джерелами рутину є (мг/100 г): чорноплідна горобина – 

4000, чорна смородина – 1500, шипшина – 680, лимони й апельсини – 500, 

петрушка – 157, салат – 139 та інші овочі. 
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Таблиця 5.9 

Вміст вітаміну С у харчових продуктах 

Найменування 
Вміст, 

мг/100 г 
Найменування 

Вміст, 

мг/100 г 

Червоний перець чилі 360 Ріпа 36 

Червоний солодкий перець 204 Ягоди бузини 36 

Петрушка 172 Теляча печінка 36 

Солодкий зелений перець 128 Зелена цибуля 32 

Брюссельська капуста 102 Мандарини 31 

Зелень гірчиці 97 Устриці ЗО 

Цвітна капуста 78 Соєві боби 29 

Хурма 66  4 Зелений горошок 27 

Суниці 59 Редис 26 

Шпинат 51 Малина 25 

Апельсини 50 Помідори 23 

Капуста білокачанна 47 Свиняча печінка 23 

Вітамін РР (pellagra preventing) (ніацин, нікотинова кислота) бере 

участь у процесах клітинного дихання, окиснення вуглеводів, регуляції 

діяльності нервової системи, обміну білків і холестеролу (5.13). Основне 

фізіологічне значення ніацину визначається його роллю в окисно-відновних 

реакціях як переносника електронів. Він міститься у двох коферментах – 

НАД і НАДФ, що входять до складу анаеробних дегідрогеназ. 

Добова потреба в ніацині становить 15-25 мг. 

Потреба збільшується в людей із захворюваннями шлунково-

кишкового каналу, особливо кишечника, нирок. 

N

OH

O

 

N

O

NH2

 

нікотинова кислота нікотинамід (5.13) 
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За недостатності ніацину розвивається пелагра, яка характеризується 

ураженням шлунково-кишкового каналу, шкіри і центральної нервової 

системи. Назва «пелагра» походить від італійського слова, яке означає грубу 

жорстку шкіру, яка є однією з ознак цієї хвороби. Вона розвивається за 

харчування кукурудзою, яка містить ніацин у зв'язаній формі, і за 

недостатності триптофану, що є важливим джерелом цього вітаміну (1 мг 

ніацину утворюється з 60 мг триптофану). 

За надлишку вітаміну РР деякі його форми зумовлюють розширення 

судин, у тому числі й приплив крові до обличчя. Крім того, високі дози 

вітаміну небезпечні для печінки. 

Основними джерелами вітаміну РР є (мг/100 г): печінка – 9-12, мʼясні 

продукти – 4,4-12, хлібопекарські дріжджі 11,4, нирки – 5,7-6, овочі і плоди – 

0,2-2. 

Вітамін Н (біотин, вітамін В7) бере участь в обміні жирних кислот і 

амінокислот, переносячи карбоксильну групу (5.14). 

N C CH

H H H

C SO

N CC

H HH

(CH2)4 COOH

   (5.14) 

Добова потреба в біотині становить 0,15-0,3 мг. 

Недостатність біотину зумовлює лущення шкіри, випадання волосся, 

ламкість нігтів. Іноді запалення шкіри супроводжується підвищеною 

функцією сальних залоз (себорея). 

Джерелом біотину в харчуванні людини є печінка, м'ясо, яєчні жовтки, 

злакові. 

Недостатність біотину розвивається під час вживання великої кількості 

сирих яєчних білків, у яких міститься білок авідин, що зв’язує цей вітамін, 

перешкоджаючи всмоктуванню біотину в кишечнику. Вилучення з 
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харчування сирих яєчних білків і включення до раціону багатих біотином 

продуктів може бути достатнім для видужання. 

Вміст біотину в деяких харчових продуктах наведено в табл. 5.10. 

Таблиця 5.10 

Вміст біотину в харчових продуктах 

Найменування Вміст, мг/100 г Найменування Вміст, мг/100 г 

Пивні дріжджі 200 Очищений рис  57 

Бараняча печінка  127 Яєчний жовток  52 

Свиняча печінка  100 Арахісова олія  39 

Яловича печінка  96 Грецькі горіхи 37 

Соєве борошно 70 Смажений арахіс 34 

Рисові висівки  60 Ячмінь  31 

Зародки рису  58 Горіхи пекан  27 

Горох  18 Вівсяна крупа  24 

Мигдаль 18 Сардини  24 

Цвітна капуста  17 Яйця 24 

Гриби 16 Лосось 15 

Каша пшенична 16 Пшеничні висівки 14 

5.4. Вітаміноподібні речовини 

Вітаміноподібні речовини – група речовин із властивостями, які 

характерні для істинних вітамінів, однак не задовольняють усі вимоги, що 

висуваються до них. 

Холін бере участь в основних обмінних процесах, передусім в обміні 

жирів (5.15). Він необхідний для утворення передавача нервового збудження 

– ацетилхоліну. Є відомості про кровотворне значення холіну, його 

позитивний вплив на процеси росту й опірність організму інфекціям. 

Добова потреба в холіні 0,5 мг. 

(СН3)3 – N+(OH)– – CH2 – CH2OH    (5.15) 

Недостатність холіну, що часто супроводжує білкову недостатність, 

зумовлює жирову інфільтрацію печінки. Це призводить до загибелі частини 
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клітин і розвитку цирозу печінки. Дефіцит холіну також може призвести до 

збільшення вмісту холестеролу в організмі, гіпертонії і діабету. 

Для профілактики гіповітамінозу холіну необхідне регулярне 

споживання продуктів - джерел холіну. 

Джерелом холіну є (мг/100 г): печінка – 630-635, нирки – 310-325, 

сичуговий сир – 155-230, нерафіновані рослинні олії – 120-124, бобові – 50-

60, кисломолочний сир – 45-48, деякі овочі – капуста, шпинат та ін. 

Вітамін В13 (оротова кислота) здійснює стимулювальний вплив на 

білковий обмін, сприятливо впливає на функціональний стан печінки (5.16). 

Добова потреба в оротовій кислоті становить 0,5-1,5 г. 

N
H

NH

O

O

OH

O      (5.16) 

Гіповітаміноз оротової кислоти призводить до порушень білкового 

обміну, синтезу метіоніну, обміну фолацину і перетворень пантотенової 

кислоти. 

Основними харчовими продуктами, які містять вітамін В13, є дріжджі, 

печінка, молоко і молочні продукти. 

Вітамін В15 (пангамонова кислота) вперше була виділена Кребсом з 

ядер кісточок абрикосів, потім із паростків рису і рисових висівок (5.17). 

Вітамін В15 широко представлений в насінні рослин, у зв’язку з чим і отримав 

назву «пангамонова кислота». 

OH
(R) (S) (R) (R)

O

N

CH3

O

O CH3OH

OH

OH

OH   (5.17) 

Найважливіше фізіологічне значення пангамонової кислоти полягає в її 

ліпотропних властивостях і функції донатора рухомих метальних груп для 
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біосинтезу нуклеїнових кислот, фосфоліпідів, креатину й інших важливих 

компонентів. 

Пангамонова кислота поліпшує тканинне дихання, підвищує 

використання оксигену в тканинах і бере участь в окисних процесах, 

стимулюючи їх, у звʼязку з чим використовується за гострих хронічних 

імтоксикацій. 

Добову потребу в пангамоновій кислоті не встановлено. 

Не встановлено і прояви авітамінозу В15. Є відомості про те, що 

потреба дорослої людини в пангамоновій кислоті становить 2 мг/доб. За 

атеросклерозу, коронарній недостатності, дерматозів і для сповільнення 

процесу старіння застосовують кальцію пангамонат. 

Параамінобензойна кислота (ПАБК), або вітамін Н1, бере участь у 

синтезі фолієвої кислоти (5.18). 

COOH

NH2       (5.18) 

Добову погребу в ПАБК не встановлено, За деякими даними, вона 

становить 2-4 г. За збалансованого харчування ця потреба задовольняється 

повністю за рахунок її природного вмісту в харчових продуктах раціону. 

Таблиця 5.11 

Вміст ПАБК у харчових продуктах 

Найменування 
Вміст, 

мг/100 г 
Найменування 

Вміст, 

мг/100 г 

Пшениця 0,06 Мʼясо 0,005 

Картопля 0,04 Яйця 0,04 

Овочі 0,02 Дріжджі сухі пивні 0,9-5,9 

Молоко 0,01   

Вміст ПАБК у деяких харчових продуктах наведено в таблиці 5.11. 



 62 

Інозит поряд із параамінобензойною і пантотеновою кислотою 

вважають «вітаміном юності» (5.19). Як і холін, він допомагає підтримувати 

в здоровому стані печінку, знижує вміст холестерину в крові, запобігає 

крихкості стінок кровоносних судин. 

Особливо активно ліпотропна дія інозиту виявляється за взаємодії з 

вітаміном Е. Є відомості про участь інозиту в регуляції моторної функції 

шлунка і кишечника. Добова потребо людини в інозиті становить 1-1,5 г. 

(S)
(S)

(S)
OH

OH

OH

OH

OH
OH

1

6

2

4

5

3
    (5.19) 

Випадків авітамінозу інозиту в людини не встановлено. 

Гіповітаміноз інозиту спричиняє пілороспазм і призводить до зниження 

рухливості шлунка і кишечника. 

Вміст інозиту в харчових продуктах наведено в табл. 5.12. 

Таблиця 5.12 

Вміст інозиту в харчових продуктах 

Найменування 
Вміст, 

мг/100 г 
Найменування 

Вміст, 

мг/100 г 

Апельсини 250 Персики 95 

Зелений горошок 240 Суниці 60 

Диня 120 Яблука 24 

Цвітна капуста 95 Молоко 18 

Капуста білокачанна 66 Сир 25 

Картопля ЗО М’ясо 11 

Морква 95 Печінка яловича 50 

Томати 46 Яйця 33 

Риба 17   

Карнітин необхідний для нормальної функції м’язів і підтримання 

оптимального фізіологічного стану (5.20). В організмі людини карнітин не 
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синтезується, і потреба в ньому забезпечується за рахунок надходження з 

їжею, в складі якої він наявний. 

N
(R)

OOH

O    (5.20) 

Добову потребу в карнитині не встановлено. 

Основними джерелами надходження карнітину в організм людини є 

м’ясо і мʼясопродукти. 

Вітамін U (8-метилметіонінсульфоній-хлорид) – речовина, що сприяє 

загоєнню виразки шлунка і дванадцятипалої кишки, виявлений вперше в соці 

капусти Чинеєм 1948-1950 роках (5.21). У подальшому встановлено 

протигістамінну й антисклеротичну дію вітаміну І). 

COOH CH CH2

NH2

CH2 S
+

CH3

CH3

Cl
-

   (5.21) 

Добову потребу у вітаміні U не встановлено. 

Його вміст у харчових продуктах наведено в табл. 5.13. 

Таблиця 5.13 

Вміст вітаміну U в харчових продуктах 

Найменування 
Вміст, 

мг/100 г 
Найменування 

Вміст, 

мг/100 г 

Капуста білокачанна 16,4-20,7 Томати зрілі 1 

Буряк столовий 14,6 Кукурудза молочна 1,7 

Капуста кольрабі 12,9 Листя салату 0,36 

Зелень петрушки 6,4 Картопля 0,17 

Паростки пророслого гороху 5 Морква 0,12 

Вітамін F (поліненасичені жирні кислоти) належить до незамінних 

чинників харчування, оскільки не утворюється в організмі і має надходити з 

їжею. 
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Недостатність вітаміну F зумовлює розвиток атеросклерозу, утворення 

тромбів у кровоносних судинах. 

Міститься вітамін F у рослинних оліях і маргарині. 

Добова норма вітаміну становить 2-6 г, така кількість його міститься в 

15-20 г соняшникової олії. 
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6. Мінеральні речовини 

У раціональному харчуванні мінеральні речовини так само незамінні, 

як і білки, ліпіди, вуглеводи, вітаміни. За недостатності чи надлишку 

мінеральних речовин в організмі людини виникають специфічні порушення, 

які призводять до захворювань. 

Мінеральні речовини становлять порівняно велику частину тіла 

людини (близько 3 кг золи). У кістах вони представлені у вигляді кристалів, у 

мʼяких тканинах – у вигляді сировинного або колоїдного розчину в поєднанні 

головним чином з білками. 

Мінеральні речовини виконують пластичну функцію в процесах 

життєдіяльності людини, важлива їхня роль у побудові кісткової тканини, де 

переважають такі елементи, як фосфор і кальцій. Мінеральні речовини беруть 

участь у найважливіших обмінних процесах організму – водно-сольовому, 

кислотнолужному, підтримують осмотичний тиск у клітинах, впливають на 

імунітет, кровотворення, згортання крові. Деякі ферментативні процеси в 

організмі неможливі без участі тих чи інших мінеральних речовин. 

Приблизно третина всіх ферментів містить метал або активується металом. 

Мінеральні речовини залежно від їхнього вмісту в організмі 

поділяються на макро- і мікроелементи. До макроелементів належать натрій, 

калій, кальцій, магній, фосфор, хлор, сульфур, до мікроелементів – ферум, 

купрум, манган, цинк, йод, хром, кобальт, флуор, молібден, нікол, стронцій, 

кремній, селен, ванадій. У мікрокількостях вони стимулюють біохімічні 

процеси, але у великих дозах можуть проявляти токсичну дію на організм. 

Добову потребу людини в мінеральних речовинах наведено в табл. 6.1. 

6.1. Макроелементи 

Натрій – важливий міжклітинний і внутрішньоклітинний елемент, 

який бере участь у створенні необхідної буферності крові, регуляції 

артеріального тиску, водного обміну 
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Таблиця 6.1 

Добова потреба людини у макро- та мікроелементах 

Мінеральні речовини Добова потреба 

Макроелементи  

Натрій 4-6 г ( 10 г кухонної солі) 

Калій 2,5-5 г 

Кальцій 800 мг (дорослі), 1000-1200 мг (діти)  

Фосфор 1,2-1,5 г 

Магній  500-600 мг 

Мінеральні речовини  

Хлор 

Сульфур 

2-6 г 

1 г (за даними деяких авторів, 4-5 г) 

Мікроелементи  

Ферум  10-18 мг 

Цинк 10-15 мг 

Йод 0,15 мг 

Флуор 0,5—1 мг 

Манган 5-10 мг 

Кобальт 0,1-0,2 мг 

Хром 50-200 мкг 

Селен 70 мкг 

Основне надходження Натрію в організм відбувається за рахунок 

кухонної солі. Натуральні харчові продукти містять порівняно мало натрію 

(одиниці і десятки міліграмів на 100 г). 

Вміст натрію в деяких харчових продуктах наведено в табл. 6.2. 

За збільшення кількості кухонної солі в організмі зростає об’єм 

тканинної рідини і плазми крові, що сприяє підвищенню артеріального тиску. 

Основним регулятором сталості концентрації натрію хлористого в крові і 
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тканинній рідині є нирки. Виведення кухонної солі нирками регулює 

альдостерон – гормон кори надниркових залоз. 

Надлишкове споживання кухонної солі з їжею зумовлює 

перевантаження регуляторних механізмів, що й призводить до стійкого 

підвищення артеріального тиску. 

Таблиця 6.2 

Вміст Натрію в харчових продуктах 

Найменування Вміст, 

мг/100 г 

Найменування Вміст, 

мг/100 г 

Зелені оливки 2400 Морква 47 

Соління, кріп 1428 Йогурт 47 

Зрілі оливки 828 Петрушка 45 

Квашена капуста 747 Артишок 43 

Пресований кисломолочний сир 229 Сушений інжир 34 

Омари 210 Сочевиця 30 

Маслянка 130 Родзинки 27 

Селера 126 
Червонокачанна 

капуста 
26 

Яйця 122 Часник 19 

Тріска 110 Біла квасоля 19 

Шпинат 71 Броколі 15 

Баранина 70 Гриби 15 

Свинина 65 Цвітна капуста 13 

Курчата 64 Цибуля 10 

Яловичина 60 Огірки 6 

Буряк 60 Арахіс 5 

Насіння кунжуту  60 Томати 3 

Незбиране коров’яче молоко 50 Баклажани 2 
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Встановлено прямий зв’язок між надлишковим споживанням Натрію і 

гіпертонією. 

Отже, для профілактики гіпертонічної хвороби і запобігання інфаркту 

міокарда необхідне свідоме обмеження кухонної солі. 

Калій – внутрішньоклітинний елемент, який регулює кислотно-лужну 

рівновагу крові. Він бере участь у передачі нервових імпульсів, регулює 

діяльність деяких ферментів. 

Калій у деяких фізіологічних процесах є антагоністом натрію. 

Збільшення концентрації калію призводить до виділення натрію з організму. 

Калій в основному міститься в рослинних продуктах (табл. 6.3). 

Зменшення вмісту Калію в організмі призводить до м’язової слабкості, 

сонливості, втрати апетиту і появи аритмій. Для ліквідації цих симптомів 

призначають дієту з продуктів, що містять багато калію. 

Надлишок Калію виникає за недостатності кори надниркових залоз і 

гострого нефриту. 

Кальцій. До 99% Кальцію міститься в кістках скелета і зубах, близько 

1% – у крові, тканинах і біологічних рідинах організму. Однак значення 

цього елемента не вичерпується лише роллю в правильному формуванні 

кісткової тканини. Кальцій необхідний для підтримання нервово-м’язової 

збудливості, він бере участь у процесі згортання крові, впливає на 

проникність клітинних оболонок. 

Вміст Кальцію в деяких харчових продуктах наведено в таблиці 6.4. 

Усі харчові продукти містять певну кількість кальцію, але до 

продуктів, збагачених його засвоюваними формами, можна віднести лише 

деякі, головним чином молоко і молочні продукти. Близько 1 г Кальцію 

зазвичай міститься в добре збалансованих раціонах, які включають не менш 

як 0,5 л молока. 
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Таблиця 6.3 

Вміст Калію в харчових продуктах 

Найменування 
Вміст, 

мг/100 г 
Найменування 

Вміст, 

мг/100 г 

Насіння соняшнику 920 Червонокачанна капуста 268 

Пророщена пшениця 827 Томати 244 

Мигдаль 773 Батат 243 

Родзинки 763 Баклажани 214 

Петрушка 727 
Солодкий зелений 

перець 
213 

Арахіс 674 Буряк 208 

Фініки 648 Персики 202 

Сушений інжир 640 Кабачки 202 

Авокадо 604 Апельсини 200 

Горіхи пекан 603 Малина 199 

Соєві боби 540 Вишня 191 

Часник 529 Суниці 164 

Шпинат 470 Сік грейпфрута 162 

Просо 430 Виноград 158 

Гриби 414 Цибуля 157 

Картопля зі шкіркою 407 Ананаси 146 

Броколі 382 
Незбиране коров’яче 

молоко 
144 

Банани 370 Лимонний сік 141 

Баранина,яловичина 370 Груші 130 

Курчата 366 Яйця 129 

Морква 341 Яблука 110 

Селера 341 Кавун 100 
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Таблиця 6.4 

Вміст Кальцію в харчових продуктах 

Найменування 
Вміст, 

мг/100 г 
Найменування 

Вміст, 

мг/100 г 

Швейцарський сир 925 Фініки 59 

Мигдаль 234 Артишоки 51 

Пивні дріжджі 210 Насіння гарбуза 51 

Петрушка 203 Насіння кабачка 51 

Козяче молоко 129 Апельсини 41 

Тофу (соєвий сир) 128 Зерно жита 38 

Інжир сушений 126 Горіхи кеш'ю 38 

Маслянка 121 Морква 37 

Насіння соняшнику 120 Ячмінь 34 

Йогурт 120 Часник 29 

Висівки пшениці 119 Цибуля 27 

Незбиране коров’яче молоко 118 Лимони 26 

Гречка 114 Зелений горошок 26 

Насіння кунжуту 110 Сочевиця 25 

Зрілі оливки 106 Цвітна капуста 25 

Броколі 103 Ананаси 17 

Горіхи волоські 99 Буряк 16 

Пресований сир 94 Виноград 16 

Шпинат 93 Томати 13 

Пророщена пшениця 72 Яловичина 10 

Арахіс 69 Авокадо 10 

Сушені абрикоси 67 Банани 8 

Родзинки 62 Яблука 7 

Чорна смородина 60 Солодка кукурудза 3 

Фосфор – елемент, який входить до складу ліпідів, білків, нуклеїнових 

кислот. Сполуки Фосфору відіграють особливо важливу роль у діяльності 

головного мозку, скелетних і серцевих м’язів, потових залоз. Неорганічний 

Фосфор разом із Кальцієм становить основу кісткової тканини, є 

обов’язковим компонентом реакцій, які забезпечують розпад вуглеводів. 

Обмін Фосфору тісно пов’язаний з обміном Кальцію. У процесах 

всмоктування з кишківника і формування кісткової тканини обмін Кальцію і 
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Фосфору відбувається паралельно, у сироватці крові вони антагоністичні. 

Оптимальним для дорослих вважається співвідношення Кальцію і Фосфору 

1:1,5. 

Більшість харчових продуктів містять багато Фосфору, тому 

недостатність у ньому трапляється зрідка. 

Найбільшу кількість Фосфору містять молоко і молочні продукти, 

м'ясо, риба, продукти з насіння зернових і бобових рослин (табл. 6.5). Із 

рослинних продуктів Фосфор засвоюється гірше, ніж із продуктів тваринного 

походження. Надмірна кількість Фосфору призводить до зменшення вмісту 

Кальцію в організмі. 

Магній характеризується судинорозширювальною дією, стимулює 

перистальтику кишечника і посилює жовчовиділення. Є відомості про 

холестеролзнижувальний вплив цього елемента. Йони Магнію беруть участь 

у вуглеводному і фосфорному обміні, Важливу роль відіграє Магній у 

регуляції діяльності нервової системи. 

Для раціонального харчового раціону необхідне оптимальне 

співвідношення Кальцію і Магнію 1:0,5. 

Встановлено, що надлишок Магнію погіршує засвоювання Кальцію. 

За недостатності Магнію в нирках відбуваються дегенеративні зміни, 

що супроводжується нефротичними явищами. 

Вміст магнію в деяких харчових продуктах наведено в табл. 6.6 

Хлор – елемент, який бере участь в утворенні шлункового соку, 

формуванні плазми. Він активізує низку ферментів, регулює водний обмін і 

кислотно-лужну рівновагу організму. 

Сульфур входить до складу деяких амінокислот, вітамінів і ферментів. 

Потреба в Сульфурі задовольняється звичайним добовим раціоном, 

який включає м’ясо, рибу, молочні, зернові і бобові продукти. 
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Таблиця 6.5 

Вміст Фосфору в харчових продуктах 

Найменування 
Вміст, 

мг/100 г 
Найменування 

Вміст, 

мг/100 г 

Пивні дріжджі 1753 Йогурт 87 

Пшеничні висівки 1276 Брюссельська капуста 80 

Насіння гарбуза 1144 Сушений чорнослив 79 

Насіння кабачка 1144 Інжир 77 

Пророщена пшениця 1118 Цвітна капуста 56 

Насіння соняшнику 837 Картопля зі шкіркою 53 

Пшениця 400 Шпинат 51 

Волоські горіхи 380 Гарбуз 44 

Зерно жита 376 Авокадо 42 

Горіхи кеш’ю 373 Морква 36 

Яловича печінка 352 Цибуля 36 

Просо 311 Червонокачанна капуста 35 

Зерно ячменю 290 Буряк 33 

М’ясо курчати 239 Редис 31 

Яйця 205 Селера 28 

Часник 202 Огірки 27 

Краби 175 Помідори 27 

Яловичина 150 Банани 26 

Баранина 150 Хурма 26 

Гриби 116 Баклажани 26 

Зелений горошок 116 Малина 22 

Солодка кукурудза 111 Виноград 20 

Родзинки 101 Апельсини 20 

Незбиране коров’яче молоко 93 Яблука 10 
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Таблиця 6.6 

Вміст Магнію в харчових продуктах 

Найменування 
Вміст, 

мг/100 г 
Найменування 

Вміст, 

мг/100 г 

Пивні дріжджі 1753 Йогурт 87 

Пшеничні висівки 1276 Брюссельська капуста 80 

Насіння гарбуза 1144 Сушений чорнослив 79 

Насіння кабачка 1144 Інжир 77 

Пророщена пшениця 1118 Цвітна капуста 56 

Насіння соняшнику 837 Картопля зі шкіркою 53 

Пшениця 400 Шпинат 51 

Волоські горіхи 380 Гарбуз 44 

Зерно жита 376 Авокадо 42 

Горіхи кеш’ю 373 Морква 36 

Яловича печінка 352 Цибуля 36 

Просо 311 Червонокачанна капуста 35 

Зерно ячменю 290 Буряк 33 

М’ясо курчати 239 Редис 31 

Яйця 205 Селера 28 

Часник 202 Огірки 27 

краби 175 Помідори 27 

Яловичина 150 Банани 26 

Баранина 150 Хурма 26 

Гриби 116 Баклажани 26 

Зелений горошок 116 Малина 22 

Солодка кукурудза 111 Виноград 20 

Родзинки 101 Апельсини 20 

Незбиране коров’яче молоко 93 Яблука 10 
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6.2. Мікроелементи 

Ферум – елемент, який бере участь в утворенні гемоглобіну і деяких 

ферментів. У гемоглобіні крові, який забезпечує перенесення кисню від 

легень до тканин і органів, міститься до 2/3 усього Феруму організму. 

Вміст Феруму в деяких харчових продуктах наведено в табл. 6.7. 

Таблиця 6.7 

Вміст Феруму в харчових продуктах 

Найменування 
Вміст, 

мг/100 г 
Найменування 

Вміст, 

мг/100 г 

Пивні дріжджі 17,3 Сочевиця 2,1 

Пшеничні висівки 14,1 Арахіс 2,1 

Насіння гарбуза 11,2 Баранина 1,9 

Насіння кабачка 11,2 Зелений горошок 1,9 

Пророщена пшениця 9,4 Курчата 1,8 

 Яловича печінка 8,8 Лосось 1,5 

Насіння соняшнику 7,1 Броколі 1,1 

Просо 6,8 Смородина чорна 1,1 

Петрушка 6,2 Цвітна капуста 1,1 

Молюски 6,1 Ожина 0,9 

Родзинки 3,5 Червонокачанна капуста 0,8 

Артишоки 3,4 Гарбуз 0,8 

Фініки 3 Гриби 0,8 

Свинина 2,9 Банани 0,7 

Яйця 2,3 Буряк 0,7 

Треба зазначити, що з м’ясних продуктів засвоюється близько 30% 

Феруму, а з рослинних – 5-10%. 

Недостатність Феруму є найчастішою причиною прояву анемії. За 

даними ВООЗ, 80% усіх аліментарних анемій становлять залізодефіцитні. 

Дефіцит Феруму, чи гіпосидероз, дотепер залишається широко 
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розповсюдженою патологією, якою страждає кожен п’ятий житель нашої 

планети. За недостатності Феруму знижується концентрація гемоглобіну і 

вміст еритроцитів у крові, активність залізовмісних ферментів. Причиною 

захворювання є недостатньо збалансоване харчування. Вміст гемоглобіну 

нормалізується зазвичай через 3-4 тижні з початку лікування. 

Трапляється також і стан, пов’язаний з надлишковим вмістом Феруму в 

організмі, – сидероз або гіперсидероз. Екзогенний (зумовлений зовнішніми 

причинами) сидероз часто трапляється в шахтарів, які працюють на розробці 

червоних залізних руд, і в електрозварювальників. Ендогенний (через 

внутрішні причини) сидероз найчастіше виникає в результаті підвищеного 

руйнування гемоглобіну в організмі. До ранніх симптомів сидерозу належить 

збільшення печінки, що надалі спричиняє цукровий діабет і прогресуюче 

потемніння шкіри. 

Цинк входить до складу гормону інсуліну і низки ферментів, які 

беруть участь у вуглеводному обміні, процесах дихання та розмноження. 

Вміст Цинку в деяких харчових продуктах наведено в табл. 6.8. 

Нині описано три види розповсюдженої патології, яка залежить від 

первинного дефіциту Цинку. Найпоширеніша хвороба Прасада, основними 

симптомами якої є низький зріст, навіть карликовість, сонливість, знижений 

апетит. Близько 3% підлітків, які проживають у сільській місцевості Ірану та 

Єгипту, страждають хворобою Прасада. Гіпоцинкоз часто розвивається, коли 

раціон складається з бездріжджового хліба, виготовленого з цільної пшениці. 

Цинк відіграє також важливу роль у процесах утворення кісткової 

тканини. За недостатності Цинку процеси кальцифікації утруднені, що 

призводить до збільшення пористості і ламкості кісток. Дефіцит Цинку у 

вагітних може спричинити не тільки родову слабкість, а й різні дефекти 

плоду і новонароджених – розщеплення піднебіння, утворення грижі, вада 

серця та ін. 

Надлишок Цинку спричиняє серйозні фізіологічні порушення в 

організмі. 
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Таблиця 6.8 

Вміст Цинку в харчових продуктах 

Найменування 
Вміст, 

мг/100 г 
Найменування 

Вміст, 

мг/100 г 

Свіжі устриці 148,7 Зелений горошок 1,6 

Імбирний корінь 6,8 Креветки 1,5 

Баранина 5,3 Петрушка 0,9 

Горіхи пекан 4,5 картопля 0,9 

Горох 4,2 Часник 0,6 

Яловича печінка 3,9 морква 0,5 

Яєчний жовток 3,5 Хліб із цільного зерна 0,5 

Зерна пшениці 3,2 Незбиране коров’яче  

Зерна жита 3,2 молоко 0,4 

Овес 3,2 Свинина 0,4 

Арахіс 3,2 Кукурудза 0,4 

Мигдаль 3,1 Оливкова олія 0,3 

Волоські горіхи 3 Цвітна капуста 0,3 

Сардини 2,9 Шпинат 0,2 

М’ясо курчати 2,6 Капуста білокачанна 0,2 

Гречка 2,5 Сочевиця 0,2 

Фундук 2,4 Огірки 0,1 

Хамса 1,7 Батат 0,1 

Тунець 1,7 Мандарини 0,1 

Варто пам’ятати, що харчові продукти, особливо кислі й жирні, не 

можна обробляти в цинковому посуді, за винятком холодної питної води, 

оскільки в першому випадку Цинк може переходити у продукти і, 

накопичуючись у великих кількостях, спричиняти отруєння людей. 

Основними джерелами Цинку для людини є в основному продукти 

тваринного походження: печінка, яловичина, яйця. 
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Йод необхідний передусім для утворення гормонів щитоподібної 

залози – тироксину і трийодтироніну. 

Йодовмісні гормони регулюють обмін речовин, зокрема енергетичні 

процеси і теплообмін. Тиреоїдні гормони беруть участь у регуляції функцій 

серцево-судинної системи. Вони важливі для розвитку центральної нервової 

системи, для росту організму і його стійкості до несприятливих факторів 

довкілля. 

За недостатності Йоду в їжі гальмується ріст, спостерігаються психічні 

і фізичні порушення, збільшуються розміри щитоподібної залози – виникає 

зобна хвороба, мікседема. За даними ВООЗ, на нашій планеті нею 

страждають близько 200-400 млн. людей. Тривалий дефіцит Йоду в дитячому 

віці призводить до кретинізму, діти різко відстають за розумовим і фізичним 

розвитком, погано розвиваються їхній мозок і кісткова система. 

Надлишок Йоду також несприятливо позначається на функціях 

організму, виникає підвищена дратівливість, прискорене серцебиття, 

посилений обмін речовин, що призводить до різкого схуднення. 

Для регулювання вмісту Йоду в їжі в харчові продукти, воду і кухонну 

сіль додають йод. 

Найбільше Йоду містять харчові продукти (мкг/100 г): 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. 

Флуор бере участь в утворенні кісткової тканини і зубної емалі. 

За недостатнього надходження Флуору в організм виникає 

захворювання зубів – карієс, а надлишкового – з’являється крихкість зубів і 

плямистість емалі, яка називається флюорозом. До цього захворювання 

особливо сприйнятливі діти. 

Основними джерелами Флуору є такі харчові продукти, як морська 

риба, хліб грубого помелу, горіхи, чай. У місцевостях, де ґрунти і води 

збіднені флуором, його додають до води. 



 78 

Манган входить до складу багатьох ферментів, відіграє важливу роль у 

процесах росту, кровотворення, утворення кісткової тканини. 

У рослинних харчових продуктах (насіння бобових, злакових рослин, 

чай) Мангану міститься більше, ніж у тваринних. 

Недостатність Мангану в людини описано 1974 року. Внаслідок 

вилучення Мангану з раціону спостерігали швидку втрату маси тіла, нудоту і 

блювоту, зміну кольору волосся. Недостатність Мангану часто фіксують за 

різних форм анемії. 

Недостатність Мангану в їжі може призвести до розвитку остеопорозу, 

причому приймання Кальцію збільшує його дефіцит, оскільки ускладнює 

його засвоєння в організмі. 

Основними джерелами Мангану є (мкг/100 г): фундук – 4200, чорна 

смородина – 1300, капуста білокачанна – 300, картопля – 170, риба і 

рибопродукти – 100-120. 

Кобальт надзвичайно важливий в організмі для кровотворення, 

поліпшення обміну речовин. 

Донині вчені сперечаються щодо ролі Кобальту в розвитку 

онкологічних захворювань. З одного боку, в крові онкологічних хворих вміст 

Кобальту підвищений у 1,5-2,5 рази порівняно з нормою. З іншого – 

встановлено гальмувальну дію Кобальту на ріст деяких різновидів пухлинних 

клітин. Цей аспект дії цього мікроелемента ще остаточно не вивчено і 

потребує подальших досліджень. 

Після відкриття фізіологічного значення солей Кобальту, коли їх 

почали широко використовувати як стимулятор кровотворення, встановлено 

також їхню токсичність. 

Надлишок Кобальту в добовому харчовому раціоні спричиняє 

кардіопатію а вираженою серцевою недостатністю. 

За достатнього вмісту в їжі овочів і фруктів організм людини зазвичай 

не страждає від нестачі чи надлишку Кобальту. 
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Основні харчові джерела Кобальту для людини – капуста, картопля, 

цибуля, часник, салат, морква, груші, абрикоси, виноград, смородина червона 

і чорна, суниці. 

Хром підсилює дію інсуліну в усіх метаболічних процесах, які 

регулюються цим гормоном. 

За недостатності Хрому в людини спостерігається зниження 

толерантності до глюкози, підвищення концентрації інсуліну в крові. 

Найзначущіші харчові джерела Хрому – чорний перець, теляча печінка, 

пророслі зерна пшениці, пивні дріжджі, хліб із борошна грубого помелу. 

Хром у цих продуктах міститься в біологічно активній і легкозасвоюваній 

формі. 

Селен. Історія вивчення селену суперечлива. Тривалий час Селен 

вважали отрутою. В останні роки Селен розглядають як можливий 

етіологічний фактор за деяких серцево-судинних захворювань. Селен і 

вітамін Е є синергістами, що дало підставу медикам використовувати їх у 

лікуванні стенокардії і отримати хороші результати. 

Згідно з дослідженнями американських вчених, у людей із низьким 

вмістом Селену в організмі вдвічі більший ризик захворіти раком, ніж у 

людей з високим його рівнем. 

Селен захищає печінку від руйнування, блокує токсичні ефекти важких 

металів, таких як Кадмій і Купрум. 

Однак за такої низької потреби його дефіцит достатньо відчувається. 

Недостатність Селену характеризується м’язовими болями, 

дегенеративною функцією серцевого м’яза, порушенням нормальної роботи 

печінки, нирок і підшлункової залози. 

Ознаки надлишку Селену в організмі – випадання волосся, ламкість 

нігтів, часниковий запах під час видихання, втома і дратівливість. Доза 

Селену 1 мг на добу для організму людини токсична. 
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Основними харчовими джерелами Селену для людини о продукти моря 

– риба, особливо оселедець, краби, омари, лангусти, креветки і кальмари; 

субпродукти – свинячі та яловичі нирки, печінка і серце; яйця. 

Серед продуктів рослинного походження багато Селену містять 

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, а й тому, що він 

міститься в легкозасвоюваній і біологічно активній формі. 

Щодо інших мікроелементів – Ніколу, Молібдену, Ванадію, Бору та ін., 

потребу в них організму людини чітко не встановлено. Можливо, вона низька 

і цілком поповнюється зі звичайним раціоном. У будь-якому разі в організмі 

людини не виявлено несприятливих явищ, пов’язаних з недостатністю цих 

мікроелементів. Однак надлишок Молібдену, Бору, Нікелю, Стануму, який 

виникає в результаті забруднення довкілля, може зумовлювати токсичні 

явища. Тому в багатьох країнах вміст цих елементів у харчових продуктах 

обмежується. 

Наведена класифікація поживних речовин дає підстави дійти висновку, 

що різноманітне і збалансоване харчування не створює для здорових людей 

суттєвих проблем щодо безпеки харчування. Зазвичай проблеми виникають у 

тому разі, коли існує певний дефіцит чи надлишок макро- і мікрокомпонентів 

харчових речовин або їхніх комбінацій. 
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7. Зниження харчової цінності продукції під час зберігання і переробки 

Під час зберігання, транспортування і перероблення харчової продукції 

в ній відбуваються незворотні хімічні перетворення, що призводять до 

зниження харчової цінності. 

Харчова цінність продукту визначається кількістю і співвідношенням 

нутрієнтів, які містяться в ньому, якісністю й біологічною цінністю, 

засвоюваністю, смаком, запахом і фізіологічною цінністю, тобто сукупністю 

всіх корисних якостей продукту. 

Біологічна цінність – показник якості харчового білка, що відображає 

ступінь відповідності його амінокислотного складу потребам організму в 

амінокислотах для синтезу білка. 

Енергетична цінність (калорійність) їжі характеризує частку енергії, 

яка вивільняється в організмі людини з харчових речовин харчових продуктів 

для забезпечення його фізіологічних функцій. 

За енергетичною цінністю харчові продукти поділяють на: 

1. Особливо високоенергетичні – 400-900 ккал/100 г. 

2. Високоенергетичні – 250-400 ккал/100 г. 

3. Середньоенергетичні – 100-250 ккал/100 г. 

4. Низькоенергетичні – до 100 ккал/100 г. 

Відповідно до гігієнічних вимог щодо якості і безпеки продовольчої 

сировини та харчових продуктів, харчова цінність їхніх окремих видів і груп 

визначається переважно вмістом у кожному з них окремих харчових речовин 

та енергетичною цінністю. 

Для підвищення безпеки і засвоюваності продуктів, передусім 

тваринного походження, бульбо- і коренеплодів, проводять їхню термічну 

обробку- і низькотемпературну (охолодження, підморожування, 

заморожування), і високотемпературну (варіння, пастеризація, стерилізація 

та ін.). 
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Близько 80% харчових продуктів споживається після теплового 

оброблення, що сприяє розм’якшенню їхніх тканин. Теплове оброблення 

знищує мікроорганізми і сприяє руйнуванню деяких токсинів. 

Однак разом із позитивною дією теплове оброблення і негативно 

впливає на харчові продукти: руйнуються окремі поживні речовини, 

мінеральні солі, розчинні уводі вітаміни, звітрюються ароматичні речовини, 

втрачається природний колір продуктів, можуть утворюватися антипоживні 

сполуки, що мають різну будову і властивості. Деякі сполуки цієї групи 

мають потенційно шкідливий вплив на здоров’я людини. 

7.1. Зміни білків 

За термічного оброблення, стерилізації, консервування і подальшого 

зберігання харчових продуктів відбуваються глибокі ушкодження білків; 

• за короткочасного нагрівання відбувається денатурація білків і з 

втратою, і без втрати ними харчової цінності. При цьому біологічні, фізичні і 

хімічні властивості білкової молекули змінюються, ферментативна 

активність білків втрачається; 

• повільне нагрівання білків за наявності у продукті відновлюваних 

цукрів зумовлює створення зв’язків між аміногрупами амінокислот і 

цукрами. Утворені цукроамінні комплекси не гідролізуються травними 

ферментами; вміст амінокислоти лізину знижується; 

• тривале нагрівання білків зменшує вміст й інших амінокислот. Треба 

зазначити, що зменшення вмісту лізину може відбутися і за відсутності 

редукуючих речовин. Вільні аміногрупи лізину й аргініну, що входять до 

структури білка, можуть вступати в реакції з вільними кислотними групами 

аспарагінової і глутамінової кислот, а також із жирними кислотами і 

продуктами окиснення жирів; 

• дуже тривале нагрівання білків призводить до деструкції 

амінокислот, включаючи повний їхній розпад й утворення перехресних 

зв’язків між окремими амінокислотами, у результаті чого утворюються 

поліамінокислотні комплекси. 
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Підчас нагрівання суміші казеїну, що містить 4% вологи, з глюкозою 

впродовж 24 год. за температури 90ºС знижується кількість 10 амінокислот: 

метіоніну – на 25%, аспарагінової і глутамінової кислот, треоніну, серину, 

гліцину, гістидину й аргініну – на 25-30%, лізину й аланіну – на 85%. Втрати 

збільшуються за підвищення вологості казеїну. 

У процесі обробки харчових продуктів у лужному середовищі і 

наявності окисників білки істотно змінюють свої фізичні та хімічні 

властивості. 

За рН нижче від 8 у киплячій воді та за рН вище за 10 і температури 

25°С у білку, отриманому з оселедця, між амінокислотами формуються 

внутрішні зв’язки, утворюється дипептид лізин-аланін, який може чинити 

токсичну дію на організм людини. 

З підвищенням жорсткості теплового оброблення розпад білків 

інтенсифікується. Так, соєвий білковий ізолят і білки насіння сої, оброблені 

за рН 12, повністю руйнуються через 4 год. за 60ºС та через 12 год. за 40°С. 

Найчутливіший до підвищеної температури цистин. 

Білок соняшникового насіння, оброблений 0,2 рН розчином лугу, також 

ушкоджується, втрачаючи амінокислоти, – аргінін, треонін, серин, лізин і 

цистин, водночас утворюються сполуки лізиналанін, алоізолейцин та 

орнітин. 

Під час зберігання білкових харчових продуктів, до складу яких 

входять жири, вміст амінокислот знижується дуже різко. Наприклад, вміст 

лізину знижується на 90% у консервах з оселедця, які зберігалися 12 місяців 

за 25°С. Ці зміни не відбуваються за наявності в атмосфері нітрогену або за 

відсутності жирів. Причиною таких процесів є утворення гідроперокєидів 

ненасиченими жирними кислотами під час взаємодії з киснем. 

Розщеплюючись самовільно, гідроперокєиди утворюють низькомолекулярні 

жирні кислоти, спирти, альдегіди і кетони, які активно вступають у реакцію з 

різними групами білків. 
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7.2. Зміни ліпідів 

Хімічні реакції, які відбуваються під час нагрівання ліпідів, можуть 

призвести до утворення різних гідрокси-, епокси- та пероксисполук; деякі з 

них вирізняються токсичністю через їхню високу здатність ушкоджувати 

структуру живої клітини. 

Окисні та гідролітичні зміни жирів можуть суттєво погіршити аромат 

їжі навіть тоді, коли жирів міститься небагато. Так, наприклад, у картоплі і 

шпинаті (вміст жирів 0,1-0,6%) ненасичені жирні кислоти окиснюються дуже 

легко, утворюючи леткі продукти з різким запахом. 

Автоокиснення ненасичених жирних кислот у складі олій і жирів 

розпочинається утворенням гідропероксидів. Цей процес каталізується 

купрумом, ферумом та іншими металами зі змінною валентністю і 

гематиновими речовинами. Він також прискорюється під дією світла, тепла й 

оброблення жирів різними випромінюваннями. Реакція окиснення жирів 

породжує ланцюг прискорених змін, що супроводжуються утворенням 

гідропероксидів, які потім руйнуються з утворенням коротколанцюгових 

альдегідів, кетонів і кислот, що мають неприємний гіркуватий запах. 

Під час утворення пероксидів виникають вільні радикали, що реагують 

з білками, вітамінами і ферментами, а також іншими жирами, які ще не 

зазнали змін. Особлив: сприйнятливий до впливу пероксидів жиророзчинний 

вітамін А (ретинол). 

Рослинні продукти, і особливо стручкова квасоля, горох, зернові 

вироби, а також насіння олійних рослин містять ліпоксигеназу (фермент), що 

окиснює не насичені жирні кислоти оксигеном атмосфери з утворенням 

пероксидів. 

Під час смаження харчових продуктів руйнування жирів і жирних 

кислот, що входять до їхнього складу, відбувається дуже швидко. Водночас 

утворюється низка летких сполук – карбонілів, гідроксикислот, кетокислот, 

епоксикислот, а також високомолекулярних оксиполімерів. Полімеризація 

продуктів окиснення згодом може відбуватиметься за відсутності оксигену з 
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утворенням циклічних сполук і високомолекулярних полімерів. Встановлено, 

що полімерні сполуки можуть сприяти появі токсичності в нагрітих жирах і у 

смажених продуктах, що їх містять. 

Зміни жирів можуть тривати і за низьких температур. Окиснення 

жирів, яке вже розпочалося, не зупиняється. Пероксиди легко розпадаються 

за кімнатної температури і навіть за нижчих температур, зумовлюючи 

руйнування більшої частини токоферолів у харчових продуктах під час 

зберігання і в замороженому стані, і за кімнатної температури. 

За звичайного термічного оброблення (варіння) або мікрохвилями 

жири молока, м’яса і яєць суттєво не змінюються. За технологічного 

оброблення харчових продуктів і консервування зменшення поживної 

цінності жирів зазвичай незначне або майже відсутнє . 

7.3. Зміни вітамінів 

Вміст вітамінів у харчовій сировині коливається в дуже широких 

межах. Це не дає змоги зробити достовірні висновки про зниження їхньої 

кількості за теплового оброблення. Умови і тривалість зберігання сировини, 

умови транспортування і перероблення кожного виду харчової продукції 

вносять свої особливості у процеси біохімічної зміни вітамінів. 

Ретинол (вітамін А). У продуктах тваринного походження він 

трапляється в активній формі – у вигляді ретинолу, а в рослинах – у 

провітамінній формі – у вигляді різних каротиноїдів, головним чином у 

вигляді (β-, α- чи λ-каротиноїдів, з молекули яких утворюється дві або одна 

молекули ретинолу. У готових харчових продуктах ретинол і каротиноїди 

містяться в розчиненому в жирах стані. Швидкість їхнього окиснення і 

втрати вітамінних властивостей залежать від швидкості окиснення жирів. 

Чинники, які прискорюють окиснення жирів, також руйнують ретинол. 

Антиоксиданти, які захищають жири від окиснення і руйнування, захищають 

також ретинол і каротини. 

Стабільність вітаміну А залежить від виду продукту. Відзначена висока 

стабільність ретинолу, розчиненого в олії, у складі маргарину, незбираного 
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сухого молока, картопляних чіпсів, у безалкогольних напоях і 

концентрованих соках. 

Під час варіння продуктів у воді руйнується 16% вітаміну А через 

30 хв., 40% – через 1 год і 70% – через 2 год. Смаження за 200ºС свіжого і 

топленого масла, збагачених вітаміном А, призводить до руйнування 40% 

вітаміну через 5 хв., 60% – через 10 хв. і 70% – через 15 хв. Під час 

виробництва топленого масла, приготованого з коров’ячого молока, втрати 

каротину і ретинолу при 150°С через 15 хв. становлять відповідно 40 і 30%. 

Молоко, освітлюване денним світлом упродовж 6 год., втрачає до 10% 

вітаміну А. 

Вміст вітаміну А змінюється також під час сушіння і стерилізації 

плодоовочевої продукції. Високотемпературне оброблення спричиняє 

ізомеризацію ретинолу, водночас А-вітамінна активність каротиноїдів 

знижується на 15-20% у зелених овочах, на 30-35% в овочах жовтого 

кольору. 

Тіамін (вітамін В1) нестійкий у нейтральному і лужному розчинах, де 

на нього негативно впливають йони металів, наприклад, купруму. Втрата 

активності відбувається і за екстракції вітаміну водою. Водночас він стійкий 

за низького рН і навіть під час нагрівання до 120ºС. 

Тіамін стійкий у харчових продуктах, які містять агар, желатин і 

декстрин. Стабілізаційний вплив здійснює також додавання зернових 

продуктів до консервів зі свинячого м’яса. 

Сульфур(ІV) оксид повністю руйнує тіамін. За рН 3,0 руйнування 

починається і відбувається швидко, а за рН 5 і вище швидкість деградації 

збільшується. Сульфуристий ангідрид у кількості 0,1% за 4°С через 48 год. 

руйнує до 90% вітаміну В1. 

Під час заморожування харчових продуктів ферменти тіаміназа і 

поліфенолоксидаза руйнують тіамін. Так, під час заморожування моркви 

втрати вітаміну становлять 50% уже через 90 днів зберігання, а в 

замороженого свіжого шпинату вся кількість тіаміну руйнується через 37 год. 
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Основні втрати тіаміну спостерігаються під час миття водою 

плодоовочевої сировини. Нарізані і тонко подрібнені харчові продукти 

внаслідок цього втрачають 20-70% тіаміну. 

У багатьох харчових продуктах рослинного походження містяться 

речовини фенольної природи, що прискорюють руйнування тіаміну. До них 

належать хлорогенова і пірокатехінова кислоти, 3,4-дигідроксицинаменова 

кислота. 

Встановлено, що за температур 21,32 і 38ºС зберігання абрикосів, 

стручкової квасолі, шпинату, томатного й апельсинового соків відбувається 

зниження вмісту тіаміну в них на 25-65%. 

Рибофлавін (вітамін В2) трапляється, в зв’язаній і вільній формах у 

харчових продуктах. У зв’язаному стані міститься з фосфатами у вигляді 

мононуклеотиду і флавінаденіндинуклеотиду. У молоці рибофлавін 

міститься у вільній формі. Це найдефіцитніший вітамін у дієті населення 

країн, що розвиваються. 

Він легко екстрагується під час миття продуктів та їх бланшування, але 

порівняно стійкий проти окиснення і низького рН. Рибофлавін у кислому 

середовищі не руйнується навіть за 130ºС, але легко руйнується за лужних 

умов. Він чутливий до світла, особливо якщо міститься в молоці. У кислому і 

нейтральному середовищах під дією світла він перетворюється на луміхром, 

а в лужному – на луміфлавін. Останній руйнує вітамін С молока; навіть 

незначні втрати рибофлавіну (близько 5%) можуть призвести до істотних 

втрат вітаміну С у цьому продукті – до 50%. 

Фолієва кислота в харчових продуктах трапляється в різних формах у 

вигляді вільних і зв’язаних фолатів, які різняться біологічною активністю і 

стабільністю. 

Замочування у воді риби тунця впродовж 12 год. призводить до втрати 

5% вітаміну; бланшування у воді за 100ºС зумовлює втрати до 20% через 

5 хв., 25% – через 10 хв. і 45% – через 20 хв. Стерилізація в бляшаних банках 
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за 118°С впродовж 30 хв. призводить до втрати 10% вітаміну, а за 

жорсткіших умов – до повної його втрати. 

У технологічному процесі перероблення плодів, овочів і молока 

втрачається сумарно 70% вільних фолатів і 45% загальних фолатів, причому 

до 10% втрачається під час бланшування парою, 20% – під час готування їжі 

під тиском і 25-50% – під час варіння у відкритих казанах за доступу кисню 

повітря. 

Піридоксин (вітамін В6) у кислих і лужних середовищах стабільний. 

Основні втрати відбуваються під час розчинення його у воді. Під час 

бланшування у воді бобів ліма втрати становлять 20%, а під час бланшування 

парою – всього 15%. Під час готування заморожених овочів втрати 

становлять 20-40%. Під час варіння м’яса втрати сягають 50% залежно від 

умов варіння. У консервованому м’ясі активність вітаміну В6 втрачається на 

40%, у консервованих овочах – на 60-80%, у заморожених – на 40-60%. 

Аскорбінова кислота (вітамін С) легко екстрагується водою з харчової 

сировини. У тканинах вона руйнується через окиснення ферментами 

аскорбіноксидазою, пероксидазою, цитохромоксидазою і фенолазами навіть 

за відсутності оксигену. Легко окиснюється повітрям під час взаємодії з 

йонами купруму та феруму. За наявності рибофлавіну вітамін С на світлі 

швидко руйнується (наприклад, у молоці). Порівняно стійкий вітамін за 

йонізуючого випромінювання. Сульфітація запобігає окисненню вітаміну. 

Теплове оброблення харчових продуктів призводить до зниження 

вмісту вітаміну С. Втрати під час бланшування залежать від ступеня 

подрібнення сировини і кількості доданої води. 

Кисень атмосфери швидко руйнує вітамін С, тому висушені на сонці 

плоди й овочі майже не містять вітаміну С. В анаеробних умовах руйнування 

вітаміну відбувається також інтенсивно, особливо за наявності цукрози і 

фруктози, водночас утворюється фурфурол. Якщо в продукті містяться 

антоціани, втрати вітаміну С збільшуються. 
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Висновки. 

В організмі людини відбувається постійний обмін води і розчинених у ній 

речовин. Величезна роль води у біологічних системах зумовлена багатьма її 

унікальними та аномальними властивостями, завдяки чому вода є єдиним 

розчинником у живих організмах. Велике значення для перебігу біологічних 

процесів відіграють такі властивості води, як мала в’язкість, більша густина у 

рідкому, ніж у твердому стані, велика діелектрична проникність. 

Білки харчових продуктів неможливо замінити іншими речовинами, і 

роль їх в організмі людини надзвичайно важлива. Вони відіграють ключову 

роль у житті клітини, становлячи матеріальну основу її хімічної діяльності. 

Біологічна цінність білків харчових продуктів залежить від співвідношення в 

них незамінних амінокислот, які не можуть синтезуватися в організмі і мають 

надходити тільки з їжею. 

Не всі харчові продукти повноцінні за амінокислотним складом. 

Найоптимальнішим є співвідношення незамінних амінокислот у продуктах 

тваринного походження – молоці, мʼясі, рибі, яйцях. Рослинні харчові 

продукти дефіцитні за окремими амінокислотами. 

Відповідно до сучасних уявлень, збалансованим вважають такий 

жирнокислотний склад триацилгліцеролів: поліненасичені жирні кислоти – 

10%, мононенасичені – 60%, насичені – 30%. 

Споживання глюкози і фруктози – двох найпоширеніших у природі 

моноцукридів – досягає 20% загального споживання вуглеводів. З 

кишківника вуглеводи всмоктуються в кров лише у вигляді глюкози і 

фруктози. Глюкозу як поживний матеріал в організмі людини 

використовують винятково нервові клітини, мозкова речовина нирок та 

еритроцити. Основними джерелами фруктози є такі харчові продукти, як мед 

(37%), виноград (7,7%), груші та яблука (5-6%), кавуни, малина, аґрус, чорна 

смородина (близько 4%). 

Наслідком надлишкового споживання рафінованого цукру є порушення 

обміну речовин, передусім обміну вуглеводів. За даними ВООЗ, споживання 



 90 

цукру в країнах з низькою смертністю від захворювань органів кровообігу 

коливається від 25 до 81 г на добу, з високою – від 87 до 136 г. 

Вітаміни – низькомолекулярні органічні сполуки різноманітної хімічної 

природи, які не синтезуються (або синтезуються в недостатній кількості) в 

організмі людей і більшості тварин. Вони надходять з їжею і необхідні для 

каталітичної активності ферментів, які визначають перебіг біохімічних і 

фізіологічних процесів у живому організмі. Вітаміни належать до незамінних 

мікрокомпонентів їжі на відміну від макрокомпонентів – білків, ліпідів і 

вуглеводів. 
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Запитання для самоконтролю 

1. У чому полягають функції органів ротової порожнини та як відбувається їх 

регуляція? 

2. У чому полягають функції шлунку та як відбувається їх регуляція? 

3. Як відбувається травлення у дванадцятипалій кишці? 

4. У чому полягають функції тонкого кишківника? 

5. У чому полягають функції товстого кишківника? 

6. Що таке калорійний коефіцієнт харчових речовин? 

7. Яка засвоюваність їжі людиною? 

8. Які норми харчування людини? 

 


