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Анотація. В роботі розглядаються антиокислювачі та їх роль в харчових 

продуктах. Також в статті зазначається їх класифікація, механізм дії та 

використання в промисловості для: тривалого збереження корисностіі 

харчової цінності, запобігання окисненню, мікробному псуванню продуктів, а 

також запобіганню розвитку хвороб у людей. Метою статті є донесення 

важливості застосування і розуміння міри безпечності даних сполук. 
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Вступ. 

На сьогодні вживання якісних продуктів, є запорукою здорового 

харчування. Якість є відносним показником, оскільки характеризується 

наступними чинниками: здоров’я, безпечність, користь і задоволення [2].  Але 

продукти не є довговічними і вимагають певних умов обробки та зберігання 

для утримання їхньої цінності. Саме тому використовують антиоксиданти. 

Дана тема є актуальною, оскількибільшість людей не розуміють  призначення 

цих сполук. Стаття є оглядова, для того щоб роз’яснити поняття 

«антиокислювачі» , функції які вони виконують і галузь застосування. 

Огляд літератури. 



Відомо, що харчові олії складають 96 % тригліцеридів, які в свою чергу 

складаються із залишків жирних кислот. Ці з’єднання надзвичайно схильні до 

псування, продуктами якого є утворення летючих речовин, які формують 

неприємний смак і аромат, а також зміну кольору, щільності, в’язкості і 

розчинності [3]. Раніше люди вживали в основному жири тваринного 

походження. В наш час, 80 % світового виробництва жирів складають саме 

рослинні. Жири і олії характеризуються найвищою серед всіх макронутрієнтів  

енергетичною цінністю з точки зору здорового харчування.  

Антиоксиданти вважаються надзвичайно важливою групою харчових 

добавок через їх унікальні властивості: низька токсичність, ефективність при 

низьких концентраціях, відсутність впливу на аромат і смакові характеристики 

харчових продуктів, висока розчинність в оліях,  стабільність під час 

технологічної обробки, збільшення терміну придатності харчових продуктів.В 

біологічних системах антиоксиданти сприяють захисту від окислювального 

стресу і виникнення серцево-судинних, неврологічних і онкологічних 

захворювань. Антиоксиданти поділяються на природні і синтетичні (рис.1): 

                              
 

  А)                                                                   Б) 

 

Рис. 1. Класифікація існуючих антиокислювачів: А) природних; Б) 

синтетичних [1]. 



Натуральні мають переваги над синтетичними, тому що вважаються 

безпечними з’єднаннями, містяться в багатьох харчових продуктах і мають 

підвищений інтерес і довіру серед людей. Але недоліком натуральних 

антиокислювачів є: висока собівартість, чутливість до дії світла, високої 

температури і зміні рН середовища. 

Синтетичні антиокислювачі мають: низьку собівартість, високу 

стабільність до факторів навколишнього середовища, підвищену увагу до 

безпечності. Але недоліками є: низька розчинність у воді, незначний інтерес, 

заборона деяких антиоксидантів до використання та ін. [1].   

Натуральні антиокислювачі містяться в багатьох фруктах і овочах, оліях, 

рослинах та інших продуктах. 

 
Рис.2. Джерела надходження природних антиокислювачів 

Фенольні з’єднання є найпоширенішим видом природних 

антиокислювачів. До них відносять: фенольні кислоти, фенольні дитерпени, 

флавоноїди, еферні масла  [3].   

Ефективним антиоксидантом групи фенольних кислот прийнято вважати 

розмаринову кислоту. Розмаринова кислота є природним антиокислювачем, 

який міститься в розмарині, м’яті і чебреці. Основний механізм антиокисної 

дії розмаринової кислоти – функція пастки вільних радикалів. Крім 

антиокисної здатності, розмаринова кислота також володіє антивірусними, 



антибактеріальними і антиспалахуючими властивостями. Розмарин і 

розмариновий екстракт показали свою ефективність при механічному 

обвалюванні м’яса індички, в свинячих паштетах, яловичому і свинячому 

фарші. 

Листки розмарину, крім розмаринової кислоти, містять 5 % карнозола і 

карнозоєвої кислоти (найбільш перспективних антиракових засобів).  

Карнозоєва і розмаринова кислоти вважаються найпоширенішими 

антиокислювачами, що містяться в екстракті розмарину. Було проведено 

порівняльне дослідження ефективності використання різних натуральних і 

синтетичних антиокислювачів для стабілізації вершкового масла. 

Експериментальні вивчення реакцій нейтралізації радикалів вказують на те, 

що антиокислювальна активність екстракту карнозоєвої кислоти складає 82,2 

% і уступає лише трет-бутилгідрохінону (ТБГХ), перевищуючи активність 

інших з’єднань [3].   

Кавова кислота – важливий представник натуральних фенольних кислот, 

широко використовуваних в харчових системах з метою уповільнення 

окиснення ліпідів, зниження інтенсивності їх псування і підвищення терміну 

придатності. Досліджено, що окислення ліпідів в тканинах м’яса риби і тварин 

є причиною втрати реологічних властивостей. Зміна структури білків, 

викликаних окисленням ліпідів, впливає як на структуру, так і на здатність 

утримувати воду тканинами м’язів. Вважається, що внаслідок контакту з 

водною фазою, де утворюється багато радикалів, в тому числі гідроксильні, 

білки окислюються раніше ліпідів, а потім індукують окислення останніх. 

Процеси окислення білків риби проходять більш інтенсивно із-за присутності 

в них сульфідгідрильних груп, які характеризуються підвищеною лабільністю 

в умовах заморожування, дефростації і низьких значень рН. Кавова кислота 

діє в якості ефективного антиокислювача в змороженій подрібненій рибі[1].   

Хлорогенова кислота гідролізується мікрофлорою кишечника людини з 

утворення метаболітів ароматичних кислот, включаючи кавову і хінонову. 

Вона широко поширена в овочах і фруктах. Зерна кави є основним джерелом 



хлорогенової кислоти в щоденному раціоні харчування людини, в якому її 

вміст складає приблизно 1 г в день  [3].   

Дитерпени – гідрофобні антиокислювачі, здатні захвачувати кисень, 

таким чином, попереджують переокислення і руйнування біомембран.  

Флавоноїди – вторинні метаболіти рослин, які формують їх колір і 

аромат. Вони присутні в овочах, фруктах, бобах, горіхах, прянощах, а також 

продуктах їх переробки, зокрема у вині і чаї. Флавоноїди володіють функцією 

антиокислювача, зв’язуючи іони перехідних металів, і слугують вільно 

радикальною пасткою. Флавоноїди володіють також і іншими корисними 

властивостями для здоров’я людини, зокрема протизапальними, 

противірусними, протимікробними, вони знижують поширення онкологічних 

захворювань і покращують імунну систему. 

Нарингін є природним флавоноїдом, який міститься в основному в 

цитрусових. Значний вміст нарингіна знайдено в шкірці грейфрута. Цей 

флавоноїд надає гіркий смак грейфруту. Нарингін використовується в 

спортивних добавках для схуднення. Він пригнічує апетит і сповільнює 

утворення ліпопротеїдів дуже низької щільності. Завдяки присутності 

нарингіна, вживання грейфрутів збільшує сприйнятливість організму до 

інсуліна, що є корисним в терапії сахарного діабета другого типу і ожиріння. 

Однак, наявність в раціоні харчування  цього флавоноїда може негативно 

впливати на рівень жіночих статевих гормонів, що може викликати онкологію 

молочних залоз[1].   

Особливою підгрупою флавоноїдів вважаються ізофлавони. Основним 

джерелом ізофлавонів в щоденному раціоні харчування людини є продукти, 

які містять сою. Доведено , що вживання сої являється фактором зниження 

вірогідності ряду хронічних захворювань, в тому числі остеопороза, 

онкологічних захворювань, хвороб серця та інших.  

Більшість ефірних масел володіють антиокислювальними і 

антимікробними властивостями. Це обумовлено в першу чергу присутністю 

фенольних з’єднань, таких як тимол, карвакрол і евгенол, а також 



моноциклічних вуглеводів, зокрема терпінолена, −α і −γ терпінена. Евгенол 

обумовлює специфічний аромат гвоздик. На дереві мускатного горіха ростуть 

плоди, які зобов’язані своєму специфічному аромату летючому фенольному 

з’єднанню ізоевгенолу.  

Спеції мускатного горіха містять багато хімічних з’єднань рослинного 

походження, відомих своїми антиокислювальними властивостями, здатністю 

попереджати захворювання і покращувати здоров’я. До них відносяться ефірні 

летючі масла, які придають мускатному горіху його солодкуватий присмак. В 

число цих масел входять міристицин, елеміцин, евгенол і сафрол. В харчовій 

промисловості ефірні масла в цілому або їх окремо виділені з’єднання 

використовують для зберігання якості сиру, хлібопекарських продуктів, 

соняшникової олії, виробів з м‘яса при зберіганні і для контролю псування 

овочів і фруктів. Останнє являється більш складним із за діяльності 

мікроорганізмів і зменшення долі поліфенольних з’єднань під час дозрівання. 

Вчені з ціллю зниження швидкості псування столового винограду 

використовували метод активної упаковки і застосували евгенол і тимол 

концентрацією 75 і 150 Мµ в якості антимікробного агента. Впродовж 56 днів 

зберігання при температурі 15ºС  ступінь псування контрольного зразка 

складала майже 40 %, в той час як в присутності евгенола і тимола з 

концентрацією 150 Мµ вона склала декілька процентів і знаходилась в межах 

статистичної похибки. Автори також повідомляють про відсутність 

негативних змін якості винограду при застосуванні тимола і евгенола в 

зазначених концентраціях. Ці з’єдання є перспективними антимікробними 

добавками, які в майбутньому будуть використані в активній упаковці[3].   

Масла майорана і орегано, які містять велику кількість монотерпенів, є 

ефективними антиоксидантами в яєчному жовтку. 

Таніни – природні фенольні з’єднання, які осаджуюють білок. Таніни 

являються потужним джерелом природних антиокислювачів, входять до 

складу насіння і бобів, фруктів, трав і напоїв, отриманих із рослин.  В 

дослідженнях визначення антиокислюваної активності, проведених 



Хагерманом, було показано, що таніни в 15-30  раз більш ефективні 

вільнорадикальні пастки, ніж прості фенольні з’єднання. Коньяк, 

витримуючись в дубових бочках насичується танінами, набуває гіркого і 

терпкого смаку, а також янтарний колір напою. Окислюючись, вони 

обумовлюють м’якість і повноту смаку. Аналіз вмісту танінів в коньяках 

використовується в якості методу виявлення фальсифікації продукції [1].   

Вітамін Е являє собою комплексну суміш із 4 токоферолів ( δγβα ,,, ), а 

також 4 токотрієнолів ( δγβα ,,, ). Токофероли – нерозчинні у воді з’єднання і 

необмежено розчинні в жирах, оліях і більшості органічних розчинників. Вони 

існують у вигляді в’язких олій блідо-жовтого кольору, не кристалізуються 

навіть при значному охолодженні. Найбільшим джерелом токоферолів є олії 

рослинного походження. Вміст цих з’єднань в оліях становить 50…1000 мг/кг. 

В жирах тваринного походження вміст токоферолів менший, наприклад, у 

вершковому маслі їх 20…50 мг/кг. В ковбасі салямі γ - токоферол ефективно 

гальмує окислення ліпідів, але він не здатен стабілізувати колір салямі. 

Токофероли інших типів ефективно підвищують стабільність кольору, 

інгібують окислення жирів м’яса, саме тому їх добавляють в корм для тварин. 

Довгий час токофероли використовуються в різних харчових продуктах в 

якості антиокислювачів. Зокрема, їх вносять в олії в кількості від 100 до 204 

мг/кг, рибу і продукти з неї (351 мг/кг), молоко і молочні продукти (1 мг/кг), 

соки і фрукти, вироби із злакових культур і т.д. [3].  Наприклад, −α токоферол 

більш ефективніший, чим −δ токоферол в рапсовій олії при концентрації 50 

rr /µ  олії, а при підвищенні концентрації до 100 rr /µ , активність 

−δ токоферола буде вища. Ефективність цих з’єднань зростає в присутності 

синергістів, таких як лимонна і аскорбінова кислота. Підтверджено, що 

антиокислювальна активність різних токоферолів зменшується в порядку, 

який погоджується з їх біологічним потенціалом, а саме −α токоферол 

> −β токоферол > −γ токоферол > −δ токоферол. Тенденція здорового 

харчування обумовлюється зростанням вживання цільнозернових продуктів. 

Перлова крупа містить велику кількість токоферолів і токотрієнолів, ніж 



звичайна, отримана шляхом  помелу . Таким чином перлова крупа забезпечує 

підвищену антиокислювальну дію. Подібні явища також проявляються і в 

інших зернових, таких як пшениця і овес. 

Каротиноїди – інтенсивно кольорові пігменти, синтезовані рослинами і 

мікроорганізмами, які містяться в харчових продуктах, особливо в овочах, 

фруктах і рибі. Вони сприяють дозріванню плодів під дією світла.Їх колір, 

який міняється від жовтого до червоного, зумовлює забарвлення овочів і 

фруктів, в склад яких вони входять. Під час обробки харчових продуктів і їх 

зберігання природні каротиноїди можуть окислюватись і ізомеризуватись. 

Ізомеризація обумовлена виділенням кислот під час механічної і теплової 

обробки, а також дії світла, що призводять до певної втрати кольору 

каротиноїдів і активності, наприклад, провітаміна А. Каротиноїди, які 

повністю втратили свій колір і біологічну активність – причина утворення 

летких з’єднань , формуючих смак і аромат, що є бажаним для вина і чаю, і є 

небажане, наприклад, для моркви.Каротиноїди – гідрофобні з’єднання, які 

містяться в хлоропластах листків рослин у вигляді ліпопротеїнових 

комплексів, а в помідорах і моркві – в хромопластах в кристалічній формі. 

Швидкість засвоєння −β каротину збільшується при заміні сирої моркви на 

варену. Так, при вживанні −β каротину в кількості 15 мг, його засвоєння із 

сирої моркви складало 41,4 %, а із вареної – 65,1 %, в межах проведеного 

експерименту. Каротиноїди знайшли широке застосування в технології 

хлібопекарських і борошняних  кондитерських виробів. При додаванні 5 мг 

−β каротину в 100 г пшеничного борошна в тісті залишається 95 % цього 

антиокислювача, а після виготовлення хліба його вміст складає 67 % . Через 7 

днів зберігання вміст −β каротину знижується до 59 %. Значна частина 

каротиноїдів видаляється при фізичних методах обробки , таких як нарізання і 

подрібнення. Тому проміжок між попередньою механічною обробкою і 

подальшою технологічною необхідно скоротити. Пальмова олія є найбільшим 

природним джерелом каротиноїдів.  



Аскорбінова кислота(вітамін С) є одним з найсильніших 

антиоксидантів, відомих науці [2].В більшості випадків, аскорбінова кислота 

вважається синергістом, підвищуючи антиокислювальну активність багатьох 

антиокислювачів, розчинних в оліях, таких як, наприклад, токофероли. 

Аскорбінова кислота вважається ефективним антиокислювачем при додаванні 

до заморожених фруктів і фруктових соків. В більшості заморожених 

персиків, абрикосів, слив, груш, нектаринів і бананів, вміст аскорбінової 

кислоти низький. Саме тому вони швидко втрачають колір і набувають 

неприємного присмаку під час нарізання і дефростації. Додавання 

аскорбінової кислоти до фруктів, які містять велику його кількість, таких як 

полуниця, вишня і ананас, також корисно. Аскорбінова кислота ефективна у 

свіжій, соленій, покритій льодом, а також замороженій рибі. Вона часто 

додається в якості антиокислювача до фруктових напоїв, а також до пива і 

консервованих продуктів, які можуть містити певну кількість повітря. Також 

підвищує смак, аромат і прозорість вина, а також допомагає стабілізувати 

окисно-відновний потенціал харчових продуктів. Аскорбінова кислота 

ефективно попереджає обезбарвлення свіжого і копченого м’яса, а також 

окислення жирів. Цей антиокислювач забезпечує збереження червоного 

кольору на протязі 6 тижнів зберігання. Шипшина містить значну кількість 

вітаміну С[1].   

Окислення може відбуватись не тільки в ліпідах, а й в білках і вуглеводах.  

В білках: при нагріванні до температур, вище 300 ºС, що звичайно 

відбувається під час обжарювання і приготування на грилі, окремі фрагменти 

амінокислот зазнають розкладу і піролізу. Деякі з цих з’єднань є надзвичайно 

канцерогенними. Таким чином, помірне вживання шашлику або видалення з 

нього кірочки дозволить зменшити ризик виникнення онкологічних 

захворювань. У вуглеводах: утворення карамелі є прикладом корисного 

окислення, яке має місце за участю низькомолекулярних вуглеводів при 

високих температурах. Карамель використовується в безалкогольних напоях, 

борошняних кондитерських виробах, цукерках і інших харчових продуктах. 



Варто також зазначити, що окиснення у ковбасних виробах дуже 

шкідливе для здоров’я. Ковбаси і сосиски заборонено обжарювати, варити чи 

піддавати іншій температурній обробці – компоненти, які містяться в даних 

продуктах здатні агресивно окислюватись і при цьому перетворюються на 

сильні канцерогени, які викликають рак [4].   

Висновки: 1) Харчові продукти з часом втрачають свою харчову 

цінність. Основною причиною є окиснення. Для призупинення цих процесів 

використовують природні і синтетичні антиокислювачі. Природним 

антиоксидантам надають більшу перевагу, оскільки вони викликають довіру у 

споживачів; 

2) Процеси окиснення є життєво важливими для людини. Дійсно, більшу 

шкоду викликає дія вільних радикалів, які утворюються в процесі окиснення і 

які продукують токсичні речовини. Сильна імунна система має 

антиокислювальний ефект; 

3) Природні антиокислювачі містяться в оліях, овочах,  фруктах, 

цитрусових, м’яті, чебреці та інших продуктах. 

4) Антиокислювачі використовуються в багатьох харчових продуктах, 

виступаючи в ролі антиоксидантів, синергістів, антагоністів і навіть 

прооксидантів. Прооксидант – це сполука, яка проявляє протилежні 

властивості антиокислювача. Для того щоб антиоксидант проявляв ті чи інші 

характеристики, необхідні певному продукту потрібно звертати особливу 

увагу на умови термічної обробки , умови зберігання, хімічний склад, 

присутність катіонів металів та інші чинники. 

5) Антиокислювачі широко використовують в харчовій промисловості, а 

саме: при виробництві м’ясних, молочних, хлібобулочних, олієвмісних, 

алкогольних напоїв та ін. 
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Abstract 
The work considers antioxidants and the irrolein food products. Also in the article it is noted 

their classification, mechanism of action and use in industry for: long-term preservation of utility 
and nutritional value, prevention of oxidation, microbial spoilage of products, as well as the 
prevention of the development of diseases in humans. The purpose of the article is toreport theim 
portance of these compounds. 
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