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Фізіологія та гігієна харчування – наука, що вивчає вплив їжі та
харчування на здоров’я людини, різних колективів і всього на
селення, визначає санітарногігієнічні та санітарнопротиепіде
мічні (санітарія – від лат. sanitas – здоров’я) правила, норми і
нормативи в галузі харчування, дотримання яких дозволить по
ліпшити потенціал здоров’я суспільства. Фізіологія та гігієна
харчування розробляє наукові основи та практичні заходи з ра
ціональної організації харчування різних вікових і професійних
груп населення та запобігання захворювань, що виникають вна
слідок незбалансованого харчування, харчових отруєнь, інфек
ційних захворювань з харчовим чинником передачі тощо.
Фізіологія та гігієна харчування належать до основополож
них наук, вивчення яких необхідне під час підготовки високо
кваліфікованих спеціалістів для підприємств харчування та хар
чових виробництв. Це зумовлено тим, що їжа, поряд із киснем, –
найважливіший біологічний фактор життєзабезпечення органі
зму людини, її росту, збереження здоров’я, високої працездат
ності всіх вікових груп населення, профілактики передчасного
старіння, запобігання та успішного лікування хвороб. Саме тому
спеціалісти в галузі харчування мають забезпечувати населення
продукцією, що за складом відповідає потребам організму в по
живних речовинах і захисних компонентах, які сприяють про
філактиці та лікуванню хворих органів.
Фізіологія і гігієна харчування пов’язані з досягненнями
хімії, фізики, медицини та є базисом для вивчення багатьох фа
хових дисциплін – технології продуктів харчування, товарознав
ства продовольчих товарів та інших, пов’язаних з цією галуззю
народного господарства. Знання фізіології та гігієни харчуван
ня необхідне для пропагування принципів раціонального спожи
вання продуктів.
Через їжу людина тісно контактує з навколишнім середови
щем. Оптимальність зв’язку організму із зовнішнім світом че
рез їжу залежить від біологічних, екологічних (природноісто
ричних) і соціальноекономічних чинників. Як перша життєва
потреба організму, джерело різноманітних харчових і смакових
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речовин, необхідних для гомеостазу та підтримання життєвих
проявів на високому рівні за різноманітних умов праці й побуту,
їжа за певних умов може стати причиною захворювань мікробної
та немікробної природи. Фізіологія і гігієна харчування опіку
ється поліпшенням показників здоров’я населення, а також за
хистом організму від біологічних і хімічних забрудників шля
хом максимального використання позитивних властивостей їжі.
Метою дисципліни є надання необхідних знань та вмінь для
вибору і реалізації напрямків поліпшення виробництва продук
тів харчування, забезпечення збалансованості раціонів з ураху
ванням соціальних змін, технічного прогресу та розвитку різно
манітних типів закладів харчування; розроблення конкретних
рекомендацій щодо виробництва та застосування нових продук
тів і харчових добавок, максимального використання їх цінності
для організму; запобігання утворенню токсичних сполук під час
зберігання продуктів та технологічної обробки.
Зміст дисципліни складають анатомія та фізіологія основних
систем організму, значення різних компонентів їжі для організ
му, фізіологічні основи складання харчових раціонів для різних
верств населення, санітарногігієнічні та санітарнопротиепіде
міологічні правила, норми і нормативи в галузі харчування, до
тримання яких дозволить поліпшити потенціал здоров’я нації.
Основною метою практичних занять є поглиблення теоретич
них знань, а також вироблення навичок до виконання практич
них завдань, використання теоретичних положень науки про
харчування в самостійній діяльності спеціаліста в галузі харчу
вання.
У результаті вивчення дисципліни студент має:
 знати анатомію та фізіологію шлунковокишкового тракту та
інших систем організму; потреби організму в енергії: значен
ня нутрієнтів для організму, основи збалансованого харчуван
ня та шляхи його реалізації, особливості раціонів харчування
людей залежно від віку, характеру трудової діяльності тощо;
 визначати потреби організму в енергії та харчових джерелах
залежно від різних факторів; складати раціон харчування для
різних категорій населення; визначати харчову, енергетичну
та біологічну цінність харчових продуктів;
 знати основи раціонального харчування: особливості дитячо
го, лікувальнопрофілактичного та дієтичного харчування;
особливості штучного харчування немовлят і завдання харчо
вої промисловості у створенні продуктів дитячого та спеціаль
ного харчування;
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 знати санітарногігієнічні вимоги до основних груп продуктів
харчування;
 володіти інформацією про гігієнічну оцінку основних груп про
дуктів харчування;
 знати порядок проведення санітарногігієнічної експертизи
продуктів харчування;
 знати вміст природних та чужорідних токсичних речовин у
продуктах харчування та їхній вплив на здоров’я людини;
 знати гігієнічні вимоги до використання харчових добавок у
харчовій промисловості;
 знати симптоми щодо харчових отруєнь мікробного та немік
робного походження: кишкових інфекцій, зоонозів та глистя
них інвазій, що виникають унаслідок вживання забруднених
продуктів харчування.

Опанувавши курс «Основи фізіології та гігієни харчування»,
студенти повинні вміти:
 визначити харчову, біологічну цінність та безпеку харчових
продуктів;
 розрахувати енергетичну цінність раціонів;
 оцінювати відповідність харчових продуктів принципам раціо
нального харчування;
 розробляти раціони харчування різних груп населення, зок
рема лікувальнопрофілактичного призначення;
 визначати рівні забрудненості харчових продуктів контамінан
тами хімічного і біологічного походження та їх відповідність
вимогам нормативної документації;
 розробляти заходи запобігання поширенню харчових захворю
вань;
 застосовувати на практиці знання щодо розроблення норма
тивної документації (розділ «Критерії безпеки») на нові види
харчових продуктів.

Òåìà 1. Êîðîòê³ â³äîìîñò³ ïðî áóäîâó òà ôóíêö³¿ òðàâíî¿ ñèñòåìè
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Життя людини неможливе без постійного оновлення хімічного
складу її організму. Важливим фактором забезпечення життєді
яльності людини, розвитку та росту організму, попередження та
лікування хвороб є їжа. Відомо, що від характеру харчування,
особливо від білкового та вітамінного складу їжі, залежить не
тільки стійкість організму до чужорідних сполук і шкідливих
факторів навколишнього середовища (радіонукліди, важкі ме
тали, пестициди, нітрозаміни тощо), але й до інфекцій. Доведе
но, що харчові волокна (клітковина та пектини), вітаміни, леци
тин, поліненасичені жирні кислоти, магній, калій попереджу
ють розвиток багатьох хвороб цивілізації.
У сучасних умовах організація раціонального харчування
набуває дуже важливого значення тому, що їжа сучасної люди
ни не відповідає потребам організму в харчових речовинах та
енергії. Основні недоліки харчування – надмірне споживання їжі,
особливо продуктів тваринного походження, високорафінованих
продуктів, легкозасвоюваних вуглеводів при недостатньому спо
живанні олій, риби, нерибних продуктів моря, овочів, фруктів,
які у своєму складі містять біологічно активні речовини.
Ученими доведено, що диспропорція хімічного складу раціо
нів харчування є основним фактором ризику розвитку багатьох
захворювань. Організму шкодять як нестача, так і надмір харчо
вих речовин. Саме тому таке велике значення має збалансованість
білків, ліпідів, вуглеводів, мінеральних речовин та вітамінів, а
також відповідність раціону харчування енергетичним витратам
людини.
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Êîðîòê³ â³äîìîñò³ ïðî áóäîâó
òà ôóíêö³¿ òðàâíî¿ ñèñòåìè

1.1. Ðîëü ñèñòåìè òðàâëåííÿ
â ïðîöåñàõ æèòòºä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çìó
Їжа, яка є для організму джерелом енергії та пластичних ресур
сів, надходить із зовнішнього середовища у вигляді продоволь
чої сировини або продуктів, що піддавалися технологічній об
робці. Вони містять безліч харчових речовин, серед яких і
складні, а також нехарчові сполуки та сторонні домішки.
Відбір та добування з їжі необхідних для організму речовин і
перетворення їх у форму, доступну для засвоєння тканинами,
здійснюється травною системою. Унаслідок її діяльності їжа пе
ретравлюється, тобто відбуваються такі фізичні, фізикохімічні
та хімічні зміни, унаслідок яких із високомолекулярних сполук
утворюються низькомолекулярні, що всмоктуються в кров або
лімфу. Ці рідини транспортують продукти гідролізу харчових ре
човин в усі тканини, де з них синтезуються специфічні для орга
нізму сполуки та вивільняється енергія.
Таким чином, система травлення здійснює початковий етап
обміну речовин між внутрішнім та зовнішнім середовищами ор
ганізму.
Сучасні уявлення про функції системи травлення виникли та
розвивалися на основі класичних досліджень І.П. Павлова, його
учнів та послідовників.
Травлення – процес фізичної та хімічної обробки їжі в трав
ному каналі до стану, придатного до всмоктування й участі в об
міні речовин. Цей процес здійснюється за допомогою ферментів,
що виділяються великими залозами, які мають вихідні протоки
(слинні, підшлункова), а також залізистими клітинами слизо
вих оболонок порожнини рота, шлунка і кишечнику. На сокови
ділення впливають різні фактори, особливо апетит.
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Емоційний прояв апетиту, як правило, визначається приєм
ним відчуттям смаку тих харчових продуктів, в яких організм
має потребу і до яких звик. Нерідко під апетитом розуміється і
ступінь тих позитивних емоцій, які безпосередньо супроводжу
ють їжу. На відміну від голоду апетит не є природженим, а вини
кає як реакція на запах, вигляд або навіть спогад про улюблені
страви.
Виникнення апетиту тісно пов’язане з діяльністю харчового
центру. Центри голоду і насичення знаходяться в одному з від
ділів головного мозку – гіпоталамусі. Вони тісно пов’язані між
собою, тому зменшення відчуття голоду залежить від насичен
ня, яке, у свою чергу, залежить від наявності в крові поживних
речовин. Так, при зменшенні кількості глюкози в крові (гіпоглі
кемія), відчуття голоду збільшується.
Існує дві форми прояву апетиту – загальна (емоційна реак
ція організму на їжу взагалі) та вибіркова (емоційна реакція ор
ганізму на певні види їжі). Вибірковий апетит, як правило, ви
никає унаслідок зменшення в організмі рівня тих чи інших хар
чових речовин – кислот, солей, вітамінів тощо. Цей вид апетиту
часто спостерігається у вагітних жінок і дітей.
Розлад апетиту умовно поділяють на два види. Перший вид –
зниження відчуття голоду й апетиту або його відсутність (ано
рексія), другий – різке підвищення апетиту (булемія).
Відсутність апетиту може бути пов’язана з надзвичайним
збудженням головного мозку, яке викликане сильними емоціями,
психічними захворюваннями, ендокринними хворобами, гострими
та хронічними інфекціями, захворюваннями органів травлення.
Нерегулярне й одноманітне харчування, незадовільні смакові
якості їжі, а також несприятливі умови під час її споживання
знижують апетит, який залежить від стану здоров’я. Добрий апе
тит найчастіше свідчить про фізичне та психічне благополуччя
людини. Підвищення апетиту можливо досягти дотриманням
режиму харчування, поліпшенням якості приготованої їжі, вве
денням у раціон закусок, прянощів. Для позитивного впливу
апетиту на травний процес слід не допускати поспіху, читання
під час їди тощо. Важливе значення для підвищення апетиту має
естетичне оформлення страв і місця споживання їжі.
Особливу роль у процесах травлення відіграє нейрогумораль
на система, діяльність якої, у свою чергу, залежить від характе
ру травлення.
До складу системи травлення належать травний канал, під
шлункова залоза та печінка.
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Травний канал (тракт) починається ротовою порожниною та
закінчується отвором прямої кишки – анальним отвором (рис. 1.1).
Усередині травний канал вистелений слизовою оболонкою, яка
утворює складки, що значно збільшує її поверхню. Слизова обо
лонка захищає внутрішності від проникнення ззовні різних речо
вин, мікроорганізмів, дії інших сторонніх факторів. Окремі види
спеціальних залозистих клітин, що містяться в слизовій оболонці,
утворюють гідролітичні ферменти, соляну кислоту, слиз.
Під слизовою оболонкою є м’язові прошарки, які забезпечу
ють рухову функцію органів травлення.
На всьому шляху проходження їжі розташовані численні чут
ливі сприймальні (рецепторні) нервові утворення, які передають
інформацію про якість їжі до харчового центру. У ньому відбу
вається детальний аналіз сигналів та трансформація їх в ефе
рентні (доцентрові) імпульси до відповідних ділянок травного
тракту, у яких здійснюється даний етап травлення або всмокту
вання поживних речовин.
У стінках травного тракту знаходяться скупчення нервових
клітин, які регулюють його функції значною мірою автономно,
оскільки не завжди сигнали з органів травлення доходять до ви
щих відділів центральної нервової системи.
Важливу роль у регуляції функції
системи травлення відіграють гормо
ни, які утворюються в стінках шлун
ковокишкового тракту – інтести
нальні гормони; деякі з них дублю
ють дію гормонів, що секретуються
1
3
ендокринними залозами. Інтести
нальні гормони і нервова система зу 4
2
мовлюють точну пристосованість про
5
цесів травлення до сигналів із зовні
шнього та внутрішнього середовища.
6
7

8
11

Рис. 1.1. Органи травлення людини:
1 – стравохід; 2 – шлунок; 3 – печінка;
4 – жовчний міхур; 5 – жовчна протока;
6 – дванадцятипала кишка; 7 – під
шлункова залоза; 8 – тонка кишка;
9 – червоподібний відросток; 10 – сліпа
кишка; 11 – товста кишка; 12 – пряма
кишка; 13 – отвір прямої кишки
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Початковий відділ травного тракту – ротова порожнина –
переходить у глотку, із якої їжа надходить до стравоходу, що
переходить у шлунок. Шлунок з’єднаний з тонким кишечником,
верхня частина якого називається дванадцятипалою кишкою. До
неї протоками надходять сік підшлункової залози та жовч із пе
чінки та жовчного міхура.
У ділянках тонких кишок, що розташовані нижче дванадця
типалої кишки, закінчується перетворення харчових речовин у
засвоювані сполуки, які всмоктуються в кров або лімфу. Усе, що
не перетравилося або не встигло всмоктатися, переходить до тов
стого кишечнику, де підлягає глибокому розпаду під впливом
ферментів мікроорганізмів з утворенням багатьох токсичних ре
човин. Якщо людина здорова, то ці сполуки майже не потрапля
ють в організм або ж виділяються назовні через пряму кишку.
Кров, яка відтікає від шлунковокишкового тракту, потрап
ляє через ворітну вену до печінки. У печінці ворітна вена розга
лужується на найдрібнішу мережу капілярів, що обплітають ко
жну її клітину, завдяки чому всі речовини, які всмокталися зі
шлунковокишкового тракту, піддаються «біохімічному контро
лю» – частина речовин затримується (надлишок моносахаридів
у вигляді глікогену), більшість токсичних знешкоджується.
Отже, кров, яка відтікає від печінки, має вже інший склад, ніж
та, що надійшла до неї від шлунковокишкового тракту.
Органами ротової порожнини є язик, зуби, слинні залози. Функ
цію цього відділу травного тракту виконують також м’язи щік.
У ротовій порожнині відбувається оцінювання смакових яко
стей, консистенції, температури їжі та підготовка її до травлен
ня в наступних відділах травного тракту. Гідроліз крохмалю та
кож починається з ротової порожнини.
Інформація, яка надійшла з рецепторів язика до харчового
центру, трансформується там у сигнали, які стимулюють виді
лення травних соків і впливають на функції багатьох органів та
систем. Наприклад, при відчутті кислого прискорюється пульс,
підвищується кров’яний тиск, знижується температура тіла і
т. ін. Солодкий смак тонізує центральну нервову систему.
Ретельне пережовування їжі зумовлює такі фізіологічні ефе
кти: збільшується поверхня контакту травних ферментів слини
з харчовими речовинами; вивільняються смакові речовини та
фітонциди (рослинні антибактеріальні речовини) з великих
шматків їжі; відбувається захист наступних відділів травного
тракту від розтягування його стінок та подразнення великими
шматками їжі; підвищуються витрати енергії в організмі до 50%
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залежно від характеру їжі, яку споживають; прискорюється до
сягнення відчуття ситості внаслідок надходження імпульсів, які
збуджують центр насичення.
У ротовій порожнині містяться три пари великих слинних
залоз: привушні, під’язикові, підщелепні, а також багато малих,
які є в слизовій оболонці та підслизовому шарі. Ці залози виді
ляють у ротову порожнину слину, а в кров – деякі сполуки, що
впливають на обмін речовин в інших органах та тканинах.
Слина містить 99,4–99,5% води, мукопротеїн з високою в’яз
кістю – муцин, який обволікає шматки їжі; ферменти; багато
мінеральних речовин (Na, K, Ca, Mg, P, Cl та ін., серед них і мік
роелементи); антибактеріальні сполуки (лізоцим); деякі продук
ти метаболізму; pH слини близько 7,5.
Основним ферментом слини є амілаза, що каталізує гідроліз
крохмалю до мальтози, яка може далі розщеплюватися завдяки
наявності в слині невеликої кількості мальтази. Ферменти слини
активні в нейтральному та слаболужному середовищах. Функці
ями слини є також змочування їжі, розчинення речовин, змащу
вання твердих часток, склеювання їх у слизьку грудку, завдяки
чому поліпшується її проходження травним каналом. Слина за
безпечує також можливість вилучити шкідливі домішки їжі
шляхом викидання, відмивання, розбавлення, буферування.
Секреція слини відбувається безперервно в кількості близь
ко 1500 мл/добу. Цей процес проходить із різною інтенсивністю
та стимулюється при відчутті голоду, під час приймання їжі та
до приймання умовними подразниками, які супроводжували по
переднє вживання запашних, смачних страв. Також діє збуджен
ня парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи, при
цьому виділяється багато рідкої слини. Під впливом симпатич
ного відділу та адреналіну виділяється невелика кількість гус
тої слини. Негативні емоції можуть повністю припинити слино
виділення.
Серед незамінних харчових речовин, які слід ввести до раці
ону, особливе значення для нормальної функції слизової оболон
ки травного тракту має ретинол (вітамін А). При його нестачі від
бувається ороговіння слизової оболонки, у ній з’являються трі
щини, які інфікують мікроорганізми, що є в ротовій порожнині.
Запалення язика виникає при дефіциті в раціоні рибофлавіну
(вітаміну В2).
Для запобігання розвитку карієсу, який є досить поширеним
захворюванням, особливо в промислово розвинених країнах, не
обхідні вітаміни D, C, B1, кальцій, фосфор (Са:Р у співвідношенні
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1:1,5), фтор. Виникненню карієсу сприяє вживання рафінованих
продуктів, серед них цукор та інші легкозасвоювані вуглеводи.
Унаслідок цього, а також у зв’язку з недостатнім самоочищен
ням зубів баластними речовинами, яких немає в рафінованих
продуктах, створюються сприятливі умови для розвитку мікро
флори, яка утворює кислоти, що руйнують тканини зубів.
Деякі харчові кислоти, наприклад виннокам’яна (міститься
у винограді), можуть спричинити утворення зубного каменя, що
також сприяє розвитку карієсу. Ця хвороба виникає також і під
час вживання страв, що містять речовини, які надають їм гост
рий смак, а також у разі різкої зміни гарячої та холодної їжі, що
призводить до утворення мікротріщин емалі зубів. Введення до
раціону зеленої цибулі, часнику, інших рослинних продуктів,
багатих на клітковину та бактерицидні сполуки, запобігають
карієсу.
Аскорбінова кислота та вітамін Р (рутин) необхідні для нор
мального обміну речовин у навколозубних тканинах (пародонт),
які тримають зуби в щелепах. При нестачі цих нутрієнтів розви
вається захворювання – пародонтоз.
Вживання їжі та напоїв, які містять кислоти, прянощі, екст
рактивні речовини м’яса, риби, грибів, а також солодощів стиму
лює функцію слинних залоз. Холодна вода більше посилює секре
цію слини, ніж тепла. Гальмується виділення слини при відчутті
ситості, а також при вживанні їжі поспіхом; в останньому випад
ку виникає загроза механічного пошкодження слизової оболонки
травного тракту великими шматками їжі. Зменшується секреція
слини під впливом їжі з неприємним запахом, смаком, а також
умовних сигналів, які раніше поєднувалися з її прийманням. На
органи ротової порожнини негативно впливає алкоголь.
Сформована в ротовій порожнині харчова грудка переміщу
ється за допомогою язика та м’язів щік у глотку. В її порожнину
відкривається також гортань, яка входить до складу дихальних
шляхів. Щоб запобігти потраплянню до неї їжі під час ковтання,
гортань перекривається хрящовим заслоном – надгортанником.
Акт ковтання регулюється нервовою системою. З глотки їжа по
надходитьо стравоходу. Він являє собою вузьку трубку, яка з’єд
нує глотку зі шлунком. У нижній частині стравохід має особливі
кругові м’язи (сфінктер), їх скорочення закриває вхід до шлун
ка. При ковтанні ці м’язи рефлекторно розслаблюються і харчо
ва грудка надходить до шлунка. Пересування харчової грудки
стравоходом відбувається шляхом поперемінного скорочення та
розслаблення його м’язів (перистальтична хвиля).
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