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ÏÅÐÅÄÌÎÂÀ

Спеціалісти в галузі харчування повинні забезпечувати населен
ня продукцією, що за складом відповідає потребам організму в
харчових речовинах та захисних компонентах, які зумовлюють
профілактику та лікування уражених органів. Основною метою
лабораторних та практичних занять є розширення та поглиблен
ня теоретичних знань, а також набуття практичних навичок ви
користання теоретичних положень науки про харчування в само
стійній діяльності спеціаліста в галузі торгівлі та харчування.
Знання фізіології харчування необхідне для масової пропаганди
принципів раціонального споживання харчових ресурсів. У про
цесі виконання лабораторних робіт вивчаються анатомія та фізіо
логія основних систем організму, значення різних компонентів
їжі для організму, фізіологічні основи складання харчових раці
онів для різних груп населення.
Фізіологія харчування пов’язана з досягненнями хімії, фі
зики, медицини та є базисом для вивчення низки спеціальних
дисциплін – технології виробництва продуктів харчування, то
варознавства продовольчих товарів та інших, пов’язаних з цією
галуззю народного господарства.
Метою практикуму є набуття необхідних знань та вмінь для
розробки збалансованих раціонів з урахуванням соціальних зру
шень, технічного прогресу та розвитку різноманітних типів під
приємств масового харчування.
Складання раціонів харчування повинно ґрунтуватися на
знанні харчової та енергетичної цінності основних харчових ре
човин, особливості їх фізіологічної дії та норм споживання.
До основних харчових речовиннутрієнтів відносять білки,
жири, вуглеводи, вітаміни й мінеральні речовини.
Білки. Для визначення норм білків у раціоні має значення той
факт, що вони не запасаються організмом. У разі нестачі білків у
першу чергу знижується стійкість організму до шкідливих впли
вів, порушується низка основних процесів обміну, що приводить
до захворювань, нерідко з летальним результатом. У той самий
час великий вміст білка в раціоні справляє подразливу дію на
нервову систему, призводить до перевантаження органів, безпо
середньо пов’язаних з видаленням продуктів розпаду білкових
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речовин. Надлишок білка підвищує активність системи, що зго
ртає кров, а також чутливість до алергенів, тобто посилює реак
тивність організму стосовно дії різних речовин, у тому числі й до
таких, які містяться в деяких харчових продуктах.
Не всі харчові білки рівноцінні. Частина з них (переважно
рослинного походження) не може забезпечити нормального фун
кціонування організму, що росте, оскільки вони не мають усьо
го набору незамінних амінокислот.
Біологічно цінні білки містяться в м’ясі, птиці й субпродук
тах, рибі й морепродуктах, молоці й кисломолочних продуктах,
твердих сирах, яйцях, сої.
Вуглеводи. В організмі людини енергія з вуглеводів легко
вивільняється не тільки в умовах достатнього постачання тка
нин киснем, але й в разі його нестачі. Так, наприклад, під час
виконання інтенсивної фізичної роботи кров не встигає повніс
тю забезпечити м’язи киснем і додаткова енергія виділяється
внаслідок анаеробного окиснення вуглеводів.
Деякі вуглеводи входять до складу мозку, сполучної тканини,
слизів. Мають велике значення в захисних реакціях організму.
Ліпіди. У тканинах жири окиснюються гірше, ніж вуглево
ди, тому слід дотримуватися певного співвідношення цих харчо
вих речовин та вуглеводів: у раціоні на 1 г жирів має припадати
не менш ніж 4 г вуглеводів.
Велике значення з погляду раціонального харчування має
властивість жирів (особливо таких, що утримують насичені
жирні кислоти) накопичуватися (у разі їх надлишкового спожи
вання) у тканинах. Жири «захоплюють» всі нові ділянки, від
кладаються в органах (наприклад, у серце) і заважають їх нор
мальній діяльності. Заповнюючи клітину, жири відтискують
цитоплазму і ядро до периферії й знижують у них інтенсивність
обміну речовин.
Вітаміни. Порушення в забезпеченні організму вітамінами
можуть виявитися у вигляді авітамінозу (практичної відсутності
вітамінів), гіповітамінозу (нестачі вітамінів) і гіпервітамінозу
(надлишкового накопичення будьякого вітаміну), кожний з
яких має специфічні симптоми.
Класифікація вітамінів заснована на їхній здатності розчи
нятися у воді або жирах, унаслідок чого відділяють водо і жиро
розчинні вітаміни. До водорозчинних належатьь вітаміни В1, В2,
В6, В12, С, РР, фолієва кислота та ін. До жиророзчинних відно
сять вітаміни групи А, D, Е, К, F.
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Найбільш дефіцитними вітамінами є А, В1, В2, С. Це обумов
лено здебільшого тим, що вони легко руйнуються під час збері
гання й технологічної обробки продуктів. Так, дефіцит вітамінів
групи В пов’язаний з видаленням периферійної частини зерна
(де вони містяться) у процесі виготовлення білого борошна, ман
ної крупи, очищеного рису й інших продуктів.
Мінеральні речовини – незамінні фактори харчування, оскі
льки вони не синтезуються в організмі. Ці речовини необхідні
для діяльності будьякої клітини, вони входять до складу фер
ментів, гормонів, беруть участь у побудові органоїдів клітин, у
м’язовому скороченні, провідності нервових імпульсів, підтри
манні осмотичного тиску й сталості рН внутрішнього середови
ща організму тощо. Харчові продукти містять різні мінеральні
речовини: натрій, калій, кальцій, магній, залізо, мідь, цинк,
манган, хром, хлор, сіра, іод, флуор та ін. Вони входять до скла
ду мінеральних солей та інших складних органічних сполук.
Звичайно в харчовому раціоні не вистачає кальцію й заліза на
відміну від натрію й фосфору, яких часто буває в надлишку.
Джерело засвоюваного кальцію – молоко, молочні продукти; за
ліза – жовток яйця, печінка та інші продукти тваринного поход
ження.
Вода – важливий компонент харчового раціону. Зневодню
вання призводить до небезпечних наслідків самоотруєння орга
нізму через затримку видалення продуктів розпаду: у разі нагро
мадження в крові й тканинах вони стають токсичними. Надли
шок води спричинює перевантаження серцевосудинної й виділь
ної системи.
Смакові речовини – органічні сполуки, що надають багатьом
продуктам своєрідного аромату й смаку, містяться в ефірних ма
слах. Вони поліпшують апетит і посилюють виділення травних
соків.
Деякі з цих сполук мають фітонцидні властивості: затриму
ють або припиняють життєдіяльність мікроорганізмів. Фітонци
ди є в гірчиці, хріні, редьці, цибулі, часнику, петрушці, моркві
та деяких інших рослинах. Більшість фітонцидів нестійкі й руй
нуються під час теплової обробки, подрібнення або зберігання
продуктів.
Завдяки наявності речовин, що надають продуктам своєрід
ного запаху й смаку, такі продукти, як лавровий лист, кардамон,
гвоздика, кориця, ванілін, тмин, каперси, кріп, петрушка, м’я
та, селера, викликають апетит.
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На смакові якості їжі впливає наявність органічних кислот, що
входять до складу деяких продуктів. Одні кислоти легко окисню
ються в організмі, отже, є харчовими речовинами, інші – не засво
юються. До харчових кислот належать молочна, лимонна, винна,
яблучна, оцтова. Вони стимулюють виділення травних соків.
Нехарчові речовини – низка хімічних сполук, що не є джере
лами енергії та пластичного матеріалу. Їх називають «нехарчо
вими» (А.А. Покровський). До таких речовин належать харчові
волокна (клітковина, пектини), біологічно активні речовини, а
також хімічні забруднювачі, зокрема, нітрати, пестициди, гер
біциди, що надходять у їжу з навколишнього середовища.
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Ëàáîðàòîðíà ðîáîòà ¹ 1
Ââ³äíà. Áóäîâà òà ôóíêö³¿ òðàâíî¿ ñèñòåìè
Мета заняття: вивчити функції різних відділів травної системи,
визначити роль хлоридної кислоти в процесі перетравлювання
білків і дослідити перетравлюваність вуглеводів амілазою слини.
Ïëàí çàíÿòòÿ

1. Будова та функції травної системи.
2. Значення хлоридної кислоти для перетравлювання білків.
3. Перетравлюваність вуглеводів амілазою слини.
Завдання 1. Визначити функції різних відділів травної системи
1. Указати, у яких ділянках травного тракту і під впливом
яких ферментів відбувається гідроліз складних харчових речо
вин. Результати подати у вигляді таблиці.
Ділянка травного тракту
Ротова порожнина

Речовина,
що гідролізується

Фермент,
що бере участь у гідролізі

Крохмаль
Мальтоза

α-амілаза
мальтаза

Шлунок
Тонка кишка

2. Указати, які харчові фактори стимулюють або гальмують
секреторну, рухову функції окремих ділянок травної системи.
Результати подати у вигляді таблиці.
Відділ травної
системи
Ротова порожнина
Шлунок
Дванадцятипала
кишка, тонкий
кишечник
Товстий кишечник

Основна функція
Органолептична оцінка
їжі та пиття

Основні фактори,
що обумовлюють
стимуляцію

гальмування

Смакові
речовини

Одноманітна
їжа

Ëàáîðàòîðíèé ïðàêòèêóì
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Завдання 2. Визначити значення хлоридної кислоти для пере
травлювання білків. Порівняти інтенсивність перетравлення
яєчного білка при нормальній та зниженій кислотності шлунко
вого соку.
Обладнання та посуд: термостат; штатив з пробірками; пі
петки по 5 мл (2 шт.); піпетки по 2 мл (1 шт.); крапельниця
(1 шт.).
Реактиви: натрій гідроксид, 10% розчин; купрум сульфат,
0,1% розчин.
Õ³ä ðîáîòè

У дві пробірки кладуть невеликі шматочки звареного яєчного біл
ка. В одну пробірку наливають 5 мл шлункового соку з нормаль
ною кислотністю, у другу – стільки ж соку зі зниженою кислотніс
тю. Обидві пробірки інкубують протягом 45 хв у термостаті за тем
ператури 37 °С. Після інкубації з кожної проби обережно злива
ють рідину в інші пробірки так, щоб в них не потрапили шматоч
ки білка. Потім в них додають по 2 мл NaОН і по 1–2 краплі куп
рум сульфату (біуретова реакція). Спостерігають, у якій пробірці
з’явилося рожевофіолетове забарвлення і яка його інтенсивність.
Результати досліджень заносять у протокол. У висновках за
значають вплив дії хлоридної кислоти на активність пепсину.
Завдання 3. Дослідити перетравлюваність вуглеводів амілазою
слини.
При додаванні 1% спиртового розчину йоду до рідини, яка
містить крохмаль, вона набуває синьофіолетового забарвлення,
а продукти розпаду крохмалю – декстрини – червоного.
Моно та дисахариди при кип’ятінні з реактивом Фелінга да
ють осад купрум (І) оксиду, який має червоний колір.
Обладнання та посуд: 1) пробірки (4 шт.); 2) піпетка; 3) тер
мостат.
Реактиви: 1% розчин крохмального клейстеру; йод, 1% спир
товий розчин; реактив Фелінга (готують окремо два розчини.
Розчин 1: у мірній колбі місткістю 1 літр розчиняють 200 г
калій, натрій тартрату і 150 г натрій гідроксиду і доводять во
дою до позначки. Розчин 2: у мірній колбі місткістю 1 літр роз
чиняють у воді 40 г купрум (ІІ) сульфату і доводять водою до
позначки; перед використанням змішують рівні об’єми цих роз
чинів).

Ô²Ç²ÎËÎÃ²ß ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß
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Зібрати в першу пробірку 2,5 мл слини. Пронумерувати інші три
пробірки. У другу з пронумерованих пробірок налити 1 мл води, у
третю та четверту – по 1 мл слини. У кожну пробірку додати по
1 мл крохмального клейстеру. Поставити в термостат на 20 хв при
температурі 37 °С.
Потім у першу та другу пробірки додати по 1 краплі 1% спир
тового розчину йоду, а в третю – реактив Фелінга, довести її до
кипіння (держати треба над вогнем щілиною від себе!).
У висновках відповісти на запитання:
1. На що вказує синє забарвлення в другій пробірці?
2. На що вказує поява червоного осаду в третій пробірці?
3. На що вказує відмінність у забарвленні проб слини в різних
людей?

Ëàáîðàòîðíà ðîáîòà ¹ 2
Áóäîâà òà ôóíêö³¿ òðàâíî¿ ñèñòåìè
Мета заняття: вивчити емульгуючі властивості жовчі при пере
травлюванні жирів та дослідити вплив комплексної дії ферментів
соку підшлункової залози.
Ïëàí çàíÿòòÿ

1. Емульгуючі властивості жовчі при перетравлюванні жирів.
2. Вплив комплексної дії ферментів соку підшлункової залози.
Завдання 1. Визначити емульгуючі властивості жовчі при пере
травлюванні жирів.
Швидкість травлення харчових жирів ліпазою у дванадця
типалій кишці залежить від величини поверхні контакту субстра
ту і ферменту. Тому процесу гідролізу жирів сприяє їх емульгу
вання, у результаті якого поверхня подрібнених частин стає ве
личезною. Емульгування жиру у дванадцятипалій кишці відбу
вається завдяки наявності в ній натрій карбонату (близько 1%)
і жовчі, яка містить жовчні кислоти. Хлоридна кислота, що над
ходить із шлунка з його соком та харчовою кашицею, утворює
карбонатну кислоту з натрій карбонату, а кульки СО2 подрібню
ють жир. Такій зміні жиру сприяє й рухова активність стінок тон
кої кишки. Злиттю подрібнених крапель жиру перешкоджають
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жовчні кислоти, які знижують поверхневе натяжіння на межі
фаз «жир – вода», тобто сприяють емульгуванню жирів.
Обладнання та посуд: штатив із пробірками; крапельниця –
3 шт.; індикаторний папірець.
Реактиви: соняшникова олія; натрій карбонат (сода), 1 % роз
чин; медична жовч, нейтралізована натрій карбонатом; хлорид
на кислота, 1% розчин.
Õ³ä ðîáîòè

У три пробірки наливають приблизно по 1 мл соняшникової олії.
У першу з них доливають рівний об’єм розчину натрій карбонату,
у другу – стільки ж жовчі, у третю – води. Усі три пробірки одно
часно струшують, спостерігають стійкість емульсії, що утворила
ся. Потім у пробірки із содою і жовчю додають по краплях хлорид
ну кислоту до кислої реакції (рН контролюють, наносячи скля
ною паличкою краплі суміші на індикаторний папірець), знову
струшують. Порівнюють швидкість відокремлення жирового
шару в пробірці із содою та жовчю.
Записують висновок і узагальнюють усі аспекти впливу жовчі
на травлення жирів і всмоктування продуктів гідролізу.
Завдання 2. Дослідити вплив комплексної дії ферментів соку під
шлункової залози.
Підшлунковий сік містить широкий спектр протео, ліпо і
амілолітичних ферментів. Залежно від складу їжі ферментний
вміст соку змінюється. При тривалому споживанні їжі з висо
ким вмістом вуглеводів відбувається адаптація підшлункової
залози до цієї їжі, і в її соці містяться більш активні амілолітичні
ферменти. У разі тривалого споживання їжі з високим вмістом
білків будуть переважати протеолітичні ферменти. А при збіль
шенні в раціоні жирів – ліполітичні.
Обладнання та посуд: термостат; пробірки; піпетки з грушею.
Реактиви: казеїн 0,1% розчин, приготовлений на 0,1% роз
чині натрій гідрогенкарбонату; трибутирин, 2% лужний розчин;
крохмаль, 0,1% розчин; йод 0,5% розчин; оцтова кислота,
5% розчин в 50% етанолі; нейтральрот, 0,2% розчин у 60% ета
нолі; сік підшлункової залози у розведенні 1:200, 1:400, 1:800
(замість соку підшлункової залози можна використовувати фер
ментні препарати «Фестал»; перше розведення – 2 таблетки на 1 л
дистильованої води).
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