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У статті обґрунтована доцільність використання рослинної сировини, 

яка є джерелом природних антиоксидантних речовин, та іонізованої води у 

виробництві напоїв для харчування населення мегаполісів. Розроблені напої 

доцільно використовувати як продукти оздоровчого призначення з метою 

підвищення адаптаційно-захисних властивостей організму, покращення 

оксидантного статусу мешканців мегаполісів в умовах несприятливого 

екологічного і підвищеного психоемоційного навантажень. 

Ключові слова: оксидантний стрес, ксенобіотики, антиоксиданти, 

флавоноїди, детоксикація, мегаполіс. 

The article proves the feasibility of using plant material, which is a source of 

natural antioxidant substances and ionized water for beverages of megacities 

inhabitants’ nutrition. Developed drinks should be used as products for health 

improvement to enhance adaptive-protective properties of the body, improve the 

oxidative status of the inhabitants of megacities in adverse environmental conditions 

and increased emotional stress. 

Keywords: oxidative stress, xenobiotics, antioxidants, flavonoids, detoxification, 

metropolis. 



Постановка проблеми. Сучасні мегаполіси, в яких до 2014 року 

накопичилося понад половини населення планети, по всьому світу є зоною 

підвищеного екологічного ризику. Протягом усього життя людина в мегаполісі 

стикається з негативними факторами навколишнього середовища внаслідок 

забруднення довкілля (повітря, води, ґрунтів, продуктів харчування), 

використання побутових токсикантів, постійного впливу неіонізуючих 

електромагнітних полів і випромінювань, вібрацій, підвищених 

психоемоційних навантажень, наявності шкідливих звичок (тютюнопаління, 

алкоголь, наркотичні засоби), споживання значної кількості ліків. 

В останні десятиліття внаслідок господарської діяльності виникла серйозна 

небезпека у зв'язку з великим обсягом надходження ксенобіотиків в живі 

організми і навколишнє середовище. Забруднення ксенобіотиками (важкі 

метали, хлорорганічні сполуки (хлоровані пестициди типу DDT та DDE, тощо) 

об'єктів біосфери є причиною накопичення їх в харчовій сировині рослинного і 

тваринного походження і, як наслідок, в організмі людини.  

Наведені негативні фактори неминуче виснажують резерви підтримки 

внутрішньої рівноваги організму людини - гомеостазу. Відбувається порушення 

енергетичної, адаптаційної, метаболічної рівноваги і, як наслідок, 

перенапруження цих систем з розвитком захворювань і передчасним старінням 

організму. Вплив ксенобіотиків на живу клітину зводиться у кінцевому випадку 

до мутагенного або генотоксичного ефекту, в результаті якого в організмі 

людини виникають мутації як статевих, так і соматичних клітин, що призводить 

до розвитку соматичних або спадкових захворювань нового класу - 

екогенетичних хвороб, про особливу небезпеку яких для здоров’я сучасного і 

наступних поколінь неодноразово зазначали вітчизняні і зарубіжні вчені: 

Бочков Н.П., Дубінін Н.П., Дурнев А.Д., Журков B.C., Засухіна Г.Д., Катосова 

С.Б., Середенін С.Б., Скіталінська О., Смоляр В.І., Hollaender К, Kirkland P., 

Zaiger F.И др. 

Раціон харчування та якість продуктів моделюють загальний стан здоров’я 

та адаптаційно-захисні властивості організму, які у значній мірі залежать від 



способу життя людини, зокрема харчової поведінки – усталеного способу 

харчування [1]. Харчовий раціон пересічного українця характеризується 

надмірним споживанням жирів тваринного походження і легкозасвоюваних 

вуглеводів, дефіцитний за поліненасиченими жирними кислотами (омега-3, 

омега-6), розчинними і нерозчинними харчовими волокнами, вітамінами та 

вітаміноподібними речовинами, мінеральними елементами та мінорними 

біологічно активними сполуками. Крім того, у сучасних виробництвах харчової 

продукції збільшується використання різноманітних харчових добавок: 

ароматизатори, консерванти, стабілізатори, гідрогенізовані жири, трансізомери 

жирних кислот та ін., дія яких при тривалому надходженні до організму і 

сумарному споживанні (з різними харчовими продуктами) мало вивчена, а 

добові прийнятні навантаження не встановлені. Під час технологічного 

обробляння, у кулінарній продукції може накопичуватись широкий спектр 

токсичних речовин, які мають мутагенні або генотоксичні властивості.  

Серед забруднювачів навколишнього середовища, що мають 

прооксидантні властивості, широке поширення і високу токсичність, виділяють 

природні контамінанти харчових продуктів - мікотоксини, вторинні метаболіти 

мікроскопічних (цвілевих) грибів [2, 3, 4]. Не є гарантовано безпечною при 

тривалому споживанні і питна вода з мережі центрального водопостачання, яка 

характеризується наявністю канцеро- і мутагенних хлорорганічних сполук, 

вміст яких часто перевищує встановлені нормативи. Виявлено наявність у 

водопровідній воді мікроміцетів різних класів, зокрема і високотоксичних, які 

не знезаражуються відомими на даний час технологічними прийомами на 

централізованих станціях водопідготовки навіть при хлоруванні високими 

дозами. Виявлено гостру токсичність водопровідної води на рівні організмів 

[5]. Зразки води з мережі змішаного водопостачання м. Києва за показником 

мутагенної активності мали достовірне перевищення граничного рівня у три та 

більше разів [6]. У зв'язку з цим, важливого значення набуває пошук шляхів 

зниження токсичності ксенобіотиків, що надійшли до організму людини. 



Незбалансоване і нераціональне харчування на фоні техногенного 

екологічного пресу стає однією з причин порушення внутрішньої екології 

людини та розвитку «оксидантного стресу» в організмі - патологічного 

процесу, що призводить до гіперпродукції вільних радикалів і деструкції 

мембран клітин внаслідок активації фосфоліпазного гідролізу, процесів 

перекисного окиснення ліпідів і зниження активності антиоксидантних систем 

захисту, які мають винятково важливе значення для запобігання пошкоджень на 

клітинному і субклітинному рівнях. За цих умов, зазнає руйнівного впливу 

нормальна мікрофлора людини, виснажуються резерви підтримки внутрішньої 

рівноваги організму людини – гомеостазу, відбувається порушення 

енергетичної, адаптаційної, метаболічної рівноваги і, як наслідок, 

перенапруження цих систем з розвитком захворювань і передчасним старінням 

організму. У захисті організму від впливу токсичних факторів навколишнього 

середовища одне з центральних місць на всіх етапах еволюційного розвитку 

займає універсальна антиоксидантна система, що існує у всіх типах клітин і 

представлена ферментативним і неферментативним ланками. Порушення 

роботи цієї системи супроводжується накопиченням екзогенних і ендогенних 

прооксидантів, що призводить до окислювального пошкодження клітинних 

структур і розвитку окисного процесу [1, 7, 8]. Для нейтралізації «оксидантного 

стресу» - токсичних впливів ксенобіотиків з навколишнього середовища і 

ендотоксикантів, які утворюються внаслідок нераціонального харчування, 

споживання недостатньої кількості і якості питної води, постійного впливу 

підвищених психоемоційних навантажень, стресів та випромінювань організм 

людини використовує механізми детоксикації, пов’язані з харчуванням. 

Найбільш фізіологічним способом підвищення природної детоксикаційної 

функції організму є використання харчової продукції як джерела біологічно 

активних речовин, необхідних для забезпечення вищеперерахованих процесів.  

Особливості функціонування антиоксидантної системи в різних органах і 

тканинах визначаються генотипом, а також залежать від надходження в 

організм індукторів вільнорадикального окиснення, забезпеченості 



біоантиоксидантами і, в першу чергу, α - токоферолом, аскорбіновою кислотою, 

β - каротином, селеном. Тривала, а також часто повторювана інтенсифікація 

вільнорадикального окиснення призводить до виснаження антиоксидантної 

системи (дефіциту вітамінів Е, С, β - каротину, глутатіону, селену, зниження 

активності ферментів та ін.). Оскільки вільнорадикальні процеси відбуваються 

не тільки в клітинних мембранах, а й у цитозолі, позаклітинному оточенні, 

ефективний антиоксидантний захист можливий при одночасному (сумісному) 

споживанні жиро- і водорозчинних антиоксидантів у вигляді комплексів. 

Антиоксидантні комплекси відновлюють (поповнюють) пул основних 

антиоксидантних речовин в організмі, які інтенсивно витрачаються при 

патологічних станах [1, 2, 8].  

Попередити стан оксидантного стресу та усунути його наслідки можна 

завдяки оптимізації раціонів харчування населення мегаполісів шляхом 

використанням харчових продуктів оздоровчої дії, спрямованої на зміцнення 

клітинних мембран та застосування речовин з антигіпоксичною і 

антиоксидантною дією, що передбачає необхідність вивчення сировинної бази 

харчових інгредієнтів із спрямованою профілактичною дією [1].  

Дія таких харчових антиоксидантів як токофероли, аскорбінова кислота, β-

каротин і селен на сьогодні вивчена науковцями достатньо широко, а 

антиоксидантна ефективність багатьох інших мінорних компонентів, до яких 

належать індоли, ізотіоціанати, флавоноїди і каротиноїди, вимагає спеціальних 

досліджень. Підтримання стабільності циклу Кребса забезпечується 

використанням у харчуванні органічних кислот (лимонної, бурштинової, тощо), 

убіхінону. Основним джерелом речовин з антиоксидантними і 

антигіпоксичними властивостями є рослинна сировина — культивовані та дикі 

рослини. Продукти рослинного походження є багатим джерелом таких речовин 

як алкалоїди, глікозиди, фенольні сполуик, флавоноїди, фенілпропаноїди та ін. 

Суттєве значення в системі антиоксидантного захисту становлять 

поліфенольні сполуки - флавоноїди (лікопін, проантоціанідіни, 

дигідрокверцетин і силімарина та ін.) і каротиноїди як ефективні пастки 



вільнорадикальних сполук. Крім того існують наукові дані про здатність 

флавоноїдів і каротиноїдів надавати модулюючу дію на інші ланки 

антиоксидантної системи, зокрема, індукувати активність ферментів 

антиоксидантного захисту і виявляти зберігаючу дію по відношенню до 

вітамінів С і Е. Флавоноїди можуть виступати і як хелатори іонів металів 

змінної валентності , що дозволяє їм інгібувати процеси перекисного окиснення 

ліпідів (ПОЛ) на різних стадіях [7, 9, 10]. При цьому найбільш виражена 

інгібуюча дія на вільнорадикальне окиснення виявлена у олігомірного 

проантоціанідіну, і значно менша - у інших антиоксидантів (катехін> 

дигідрокверцетин>силімарин>лікопін>силібінін) [4]. Високий антиоксидантний 

потенціал і доступність джерел даних антиоксидантів дозволяють розробляти 

продукти оздоровчого харчування на їх основі, що сприятиме посилювати 

захисні функції організму людини в мегаполісі, підвищувати його опірність до 

дії несприятливих факторів зовнішнього середовища. 

Відомо, що поліфенольні сполуки рослин характеризуються 

протизапальною, антимікробною, антивірусною, капіляропротекторною, 

радіозахисною та антиканцерогенною дією [1]. Одним із напрямів досліджень у 

галузі поліфенолів є вивчення їх здатності діяти як акцептори вільних радикалів 

та інгібітори ланцюгових реакцій. З огляду на це, перспективним напрямом стає 

пошук нових джерел біологічно активних речовин і створення широкої гами 

натуральних продуктів модифікованого хімічного складу, збагачених 

ессенціальними харчовими речовинами. 

Дослідження рівня флавоноїдів у їстівній частині найбільш поширених для 

вирощування в нашій країні сирих овочів і фруктів показали, що найбільший 

вміст суми флавоноїдів у перерахунку на рутин виявляється в листі петрушки 

(647,1 мг/100 г), що обумовлює доцільність її використання для розроблення 

технологій оздоровчої продукції з детоксикаційними властивостями [10]. 

З метою забезпечення антиоксидантного захисту рівноваги внутрішнього 

середовища організму людини перспективним є використання у раціонах 

харчування не тільки нутрицевтиків-біоантиоксидантів, але й іонізованої води, 



яка містить активні сполуки кисню, що виконують важливу регуляторну роль 

проти запальних процесів, а значення її окислювально-відновного потенціалу 

відповідає фізіологічному (від – 7 до – 100 мВт). Наукові праці вітчизняних і 

закордонних вчених: Ашбах Д.С., Бахіра В.М., Курика М.В., Прилуцького В.В., 

Рахманіна Ю.А., Hidemitsu Hayashi, Keyichi Morishita та ін. показали, що 

забезпечення організму негативними іонами водню при споживання іонізованої 

води (католіту) сприятиме активізації внутрішньоклітинних процесів обміну 

речовин, нейтралізації токсичних речовин, вільних радикалів і, в результаті, до 

підвищення резистентності організму людини [11]. 

Мета роботи - науково обґрунтувати і розробити технології оздоровчих 

напоїв з природними антиоксидантами для харчування населення мегаполісів. 

Результати досліджень. Перспективним напрямом розроблення продукції 

з антиоксидантною дією є напої, що пояснюється їх високим рівнем 

засвоюваності, достатньо широким поширенням у раціонах харчування 

населення мегаполісів, відносною простотою внесення біологічно активних 

компонентів. Предметом дослідження обрано густі напої – смузі на основі 

рослинної сировини та іонізованої води. 

Для виготовлення смузі на основі активованої води складено модельні 

композиції з рослинної сировини, яка є джерелом біологічно активних 

мінорних компонентів, зокрема флавоноїдів: проантоціанідін, катехін, 

дигідрокверцетин, силімарин, лікопін, силібінін. За результатами дослідження 

хімічного складу та з урахуванням принципів харчової комбінаторики  

предметами дослідження обрано таку рослинну сировину: петрушка, 

журавлина, чорниця, чорна смородина, полуниця, ківі, шпинат, м'ята. Рідким 

компонентом смузі обрано рослинні екстракти з плодів глоду, шипшини та 

листя зеленого чаю на основі іонізованої води.  

З метою розроблення технологій смузі для оздоровчого харчування, 

встановлено доцільність використання рослинних екстрактів на основі 

іонізованої води. Для визначення раціональної концентрації рослинної 

сировини та оптимальних параметрів екстракції при виготовленні рослинних 



екстрактів на основі іонізованої води визначали органолептичні показники 

(насиченість кольору та вираженість смаку), фізико-хімічні показники 

(окислювально-відновлювальний потенціал) за різних технологічних 

параметрів: часу активування та екстрагування питної води. Активування 

питної води з системи централізованого водопостачання здійснювали у 

електролізері «Ашбах-3» протягом (5-7)·60 с.  

Визначено оптимальну кількість рослинної сировини (глоду, шипшини, 

зеленого чаю) для екстрактів на основі іонізованої води, яка складає відповідно 

15, 10 та 5 %. Саме за такої концентрації (5-15%) відповідної рослинної 

сировини відмічено найкращі органолептичні показники: екстракти не 

втрачають прозорості, не мають сторонніх запахів та присмаків, мають 

однорідне достатньо насичене забарвлення. 

Для екстрагування використовували лужну фракцію іонізованої води з 

різними значеннями окислювально-відновного потенціалу (ОВП): від - 100 до - 

250 мВт. Визначено зміну показників ОВП іонізованої води під час 

екстрагування протягом (0-80) 60 с (табл. 1). 

За результатами досліджень встановлено, що показники ОВП екстрактів 

зеленого чаю нижчі, ніж відповідні показники екстрактів шипшини та глоду в 

середньому на 40-60 %. Отже, при використанні зеленого чаю як сировини 

екстракту на основі іонізованої води відбувається менш інтенсивна релаксація 

значень ОВП порівняно з екстрактами шипшини та глоду, що пояснюється 

наявністю більшої антиоксидантної здатності його компонентів. 

При порівнянні значень органолептичних показників (насиченості кольору 

та вираженості смаку) рослинних екстрактів під час різного часу екстрагування 

найкращих значень набули екстракти, що піддавали активуванню протягом 

7·60 с та вистоюванню протягом 60·60 с (табл. 1). 

Таблиця 1 

Динаміка значень ОВП рослинних екстрактів на основі іонізованої води  

Час екстрагування  
(τ ек.), с 

ОВП рослинних екстрактів, мВт 
Шипшина Глід Зелений чай 

Час активації води (τ акт.), с 



5·60  7·60  5·60  7·60  5·60  7·60  
0 -230 -350 -230 -350 -230 -350 

20·60 -130 -220 -150 -240 -260 -370 
40·60 -75 -150 -90 -180 -210 -250 
60·60 -30 -90 -50 -100 -140 -170 
80·60 -10 -40 -25 -60 -90 -120 

 

За результатами аналізу середньої органолептичної оцінки визначено 

раціональну концентрацію рідкої фази (рослинного екстракту) у складі смузі, 

яка складає 40 % до загальної маси. 

На основі проведених досліджень розроблено технології смузі з 

використанням рослинних екстрактів на основі іонізованої води: «Бадьорість», 

"Ягідний", "Вітамінний", Енергія", "Свіжість". Технологія смузі включає етап 

приготування екстракту на основі іонізованої води, подрібнення у блендері 

рослинної сировини, з'єднання отриманої маси з рослинним екстрактом, 

додавання меду, ретельне перемішування.  

Якість розроблених смузі досліджено за результатами органолептичної 

оцінки та досліджень хімічного складу. Встановлено, що органолептичні 

показники якості розроблених смузі є достатньо високими, їх середня 

органолептична оцінка знаходиться в межах від 4,53 до 4,8 бали за 

розробленою 5-баловою шкалою.  

Вміст флавоноїдів (у перерахунку на рутин) у розроблених смузі 

становить в середньому від 66,2 до 82,37 мг/100 г смузі, β- каротину – від 88,47 

до 218,25 мкг/100 г, а вітаміну С - від 10,99 до 52,32 мг/100 г смузі відповідно, 

що забезпечує антиоксидантну спрямованість розроблених смузі. 

За результатами дослідження якості розроблених смузі виявлено, що вони 

мають достатньо високу органолептичну оцінку і є джерелом макро-, 

мікроелементів та вітамінів, мінорних речовин, зокрема речовин з 

антиоксидантними властивостями.  

Висновки. За результатами проведених досліджень обґрунтована 

доцільність використання рослинної сировини, яка є джерелом природних 

антиоксидантних речовин, передусім флавоноїдів і каротиноїдів, та іонізованої 



води у виробництві напоїв для харчування населення мегаполісів. Встановлено, 

що використання рослинних екстрактів з шипшини, глоду, зеленого чаю на 

основі іонізованої води та рослинної сировини (петрушки, шпинату, полуниці, 

чорниці, журавлини, смородини, ківі, м'яти) в технології смузі для оздоровчого 

харчування дозволило значно підвищити у них вміст ессенціальних нутрієнтів: 

харчових волокон, мінеральних речовин, вітамінів (β-каротину, вітаміну С), 

біофлавоноїдів і поліфенольних сполук. Розроблені напої доцільно 

використовувати як продукти оздоровчого призначення для широких верств 

населення, зокрема з метою підвищення адаптаційно-захисних властивостей 

організму, покращення оксидантного статусу мешканців мегаполісів в умовах 

несприятливого екологічного і підвищеного психоемоційного навантажень. 
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