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1. ХАРЧУВАННЯ, ЯК ПЕРША ЖИТТЄВА ПОТРЕБА 

ОРГАНІЗМА ТА ПРИЧИНА, ПРИ ПЕВНИХ УМОВАХ,  

АЛІМЕНТАРНИХ І АЛІМЕНТАРНО-ЗУМОВЛЕНИХ 

ЗАХВОРЮВАНЬ. 

 

На відміну від інших факторів навколишнього середовища їжа є 

надзвичайно складним, багатокомпонентним фактором. З неї 

надходить в організм понад півсотні незамінних поживних речовин. 

Залежно від властивостей і складу їжа має різний вплив на організм. 

При її допомоги функцію і трофіку тканин, органів, систем організму 

в цілому ми можемо змінювати самостійно або в сторону їх 

посилення, або ослаблення (І.П. Разенков). Можливість поліпшення  

здоров'я шляхом харчування є загальновизнаною і доведена на будь-

якому етапі онтогенетичного циклу з більшою переконливістю, ніж 

наука яка вважає за необхідним вимагати від фізіологічного досвіду, 

який претендує на безсумнівність (Г. Шерман і К. Шерман-Ленфорд). 

Через їжу людина вступає в 

найтісніший контакт з  

навколишнім середовищем. З цього 

приводу І.П. Павлов говорив, що 

суттєвим зв'язком тваринного 

організму з навколишнім його 

природою є зв'язок через відомі хімічні речовини, які повинні 

надходити до складу даного організма. 
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Тісний зв'язок організму з зовнішнім світом через їжу 

проявляється в обміні речовин і енергії  (метаболізмі). Оптимальність 

зв'язку організму із зовнішнім світом через їжу залежить від 

біологічних, екологічних (природно-історичних) і соціально-

економічних чинників. 

У світі тварин, що живуть у природних умовах, задоволення 

потреби в їжі регулюється і забезпечується тільки першими двома 

групами факторів - біологічними (голод, cпрага, насичення, робота 

органів травлення, нерво-гуморальна регуляція і т.д.) і екологічними 

факторами різних кліматично-географічних зон (флорою і фауною). 

  У харчуванні людини в умовах суспільного життя роль 

екологічних чинників зводиться до мінімуму, хоча повністю і не 

знімається. В умовах розвиненого людського суспільства великого 

значення набувають соціально-економічні фактори. Чим краще 

розвинені продуктивні сіли суспільства, тим більше впливають 

соціально-економічні фактори на задоволення потреб людини в їжі. 

Будучи першою життєвою потребою організма, джерелом 

найрізноманітніших поживних і смакових речовин, необхідних для 

забезпечення гомеостазу та підтримки життєвих проявів на високому 

рівні при різноманітних умовах праці та побуту, їжа в певних умовах 

може стати причиною і фактором передачі різних захворювань 

мікробної і немікробної природи. 
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2. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАХВОРЮВАНЬ, ЯКІ ПРЯМО АБО 

ОПОСЕРЕДКОВАНО ПОВ‘ЯЗАНІ З ПРОБЛЕМОЮ 

«ХАРЧУВАННЯ». 

 

Проблеми «харчування і здоров'я» і «харчування і хвороби» тісно 

взаємопов'язані. Ці проблеми лежать в основі наукового 

обґрунтування широкого спектра практичних заходів з профілактики 

різних захворювань. Тому для гігієністів харчування необхідні знання 

клінічних аспектів нутріціології, розуміння ролі харчування у 

виникненні або розвитку тих чи інших захворювань. 

Прямо (етіологічно) або непрямо (опосередковано) із проблемою 

«харчування і хвороби» пов'язані 5 основних груп захворювань: 

2.1 Первинні (екзогенні) хвороби недостатнього або над-

лишкового харчування — аліментарні захворювання; 

2.2 Вторинні (ендогенні) хвороби недостатнього або над-

лишкового харчування; 

2.3 Захворювання з аліментарними чинниками ризику розвитку 

патології; 

2.4 Захворювання, зумовлені харчовою не переносністю; 

2.5 Захворювання з аліментарними чинниками передачі збудника 

хвороби. 

 

2.1 АЛІМЕНТАРНІ ЗАХВОРЮВАННЯ 

Розлади харчування організму — це патологічні стани,зумовлені 

нестачею або надлишком необхідних для життєдіяльності харчових 
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речовин, а також недостатньою або надлишковою енергетичною 

цінністю їжі. Ці патологічні стани проявляються клінічно або їх 

виявляють за допомогою біохімічних, фізіологічних і 

антропометричних тестів. Клінічно-виражені специфічні розлади 

харчування організму  - це хвороби і синдроми недостатнього і 

надлишкового харчування, які залежно від причини виникнення 

поділяють на первинні (екзогенні), вторинні (ендогенні) і змішані. 

 Первинні хвороби недостатнього і надлишкового харчування 

називаються аліментарними. їх причинно-патогенетичною основою є 

неадекватне (недостатнє або надмірне) фізіологічним потребам 

організму споживання незамінних харчових речовин і (або) джерел 

енергії, а саме порушення головних принципів раціонального 

харчування. Аліментарні захворювання можна попередити або 

вилікувати тільки шляхом кількісних і якісних змін харчування. 

Таким чином, на відміну від інших захворювань, пов'язаних із 

харчуванням, аліментарні захворювання безпосередньо (етіологічно) 

зумовлені характером харчування. Так, глибокий і тривалий дефіцит 

аскорбінової кислоти (вітаміну С) у харчуванні є етіологічним 

чинником цинги, нормальний її рівень є профілактичним, а високий 

— лікувальним чинником цинги. Однак на розвиток аліментарних 

захворювань впливають також вік, характер праці, попереднього 

харчування, інфекції тощо. Наприклад, ендемічний зоб етіологічно 

зумовлений дефіцитом йоду у харчуванні, але на його розвиток і 

ступінь вираженості впливають також незбалансованість ряду 

нутрієнтів у харчуванні, надходження з їжею речовин, які 
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пригнічують щитовидну залозу, — струмогенів, зокрема тіоціонатів, 

деякі неаліментарні чинники (вік і стать). 

Аліментарні захворювання в основному виникають внаслідок 

тривалих порушень харчування, хоч можливі і гострі випадки: 

надмірне споживання вітамінів А і Д спричиняє гострий 

гіпервітаміноз. 

Під етіологічними розуміють чинники, які визначають 

нозологічну форму. Однак клініко-нозологічна систематизація 

аліментарних захворювань складна, оскільки можлива полінутрієнтна 

аліментарна патологія: полігіпо- і авітамінози, аліментарна анемія 

внаслідок одночасного дефіциту у харчуванні заліза, повноцінного 

білка, деяких вітамінів. Можливий подвійний (змішаний) генез 

розладів харчування організму, наприклад, первинна білково-

енергетична недостатність — БЕН (аліментарне захворювання) і 

вторинна, зумовлена конкретними захворюваннями органів 

травлення. Крім того, деякі прояви аліментарної патології виходять за 

рамки нозологічних одиниць і можуть розглядатися тільки як синдро-

ми, наприклад, недостатності або надлишку поліненасичених жирних  

кислот (ПНЖК) і ряду вітамінів, білкового надлишку харчування. 

Залежно від ступеня і тривалості відхилень від адекватного 

потребам організму споживання необхідних для життєдіяльності 

нутрієнтів і (або) енергії виділяють 2 основні стадії розладів 

харчування організму: 1) суміжну (доклінічну, латентну) і 2) 

маніфестну — яскраво виражені специфічні клінічні прояви хвороби і 

синдромів недостатнього чи надлишкового харчування. 
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Характерними прикладами указаних стадій є  надлишкова маса тіла і 

ожиріння, латентний дефіцит заліза і залізодефіцитна анемія, 

гіповітамінози і авітамінози. Однак чітка стадійність у розвитку 

аліментарних захворювань може бути відсутньою, наприклад у разі 

гострих гіпервітамінозів. 

 

Класифікація аліментарних захворювань (Б.Л. Смолянський) 

Хвороби і синдроми недостатнього харчування. 

1. Білково-енергетична недостатність (БЕН): слабковиражена, 

помірна, важка (І, III ступені БЕН); аліментарний маразм, затримка 

фізичного розвитку внаслідок БЕН. 

2. Білкова недостатність, уключаючи квашіоркор. 

3. Вітамінна недостатність: вітаміну А — ксерофтальмія, 

включаючи «курячу», або 

нічну, сліпоту, інші прояви; 

вітаміну D — рахіт 

активний, віддалені 

наслідки рахіту, 

остеомаляція; вітаміну С — цинга; тіаміну — бері-бері; ніацину — 

пелагра; рибофлавіну — арибофлавіноз; 

вітаміну В12 — анемія, включаючи 

перніціозну анемію, або анемію 

Аддісона—Бірмера; фолату, включаючи 

фолатдефіцитну анемію; вітамінів В6, Е, К, 

пантотенової кислоти, біотину. 
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4. Мінеральна недостатність: заліза (залізодефіцитні стани, 

включаючи анемію); йоду (ендемічний зоб, уключаючи природжену 

недостатність йоду,  або кретинізм); фтору (гіпофтороз, включаючи 

карієс зубів); цинку (гіпоцинкоз, уключаючи хворобу Прасада); 

селену (гіпоселеноз, уключаючи хворобу Кешана);  

5. Недостатність кальцію, фосфору, магнію, натрію, хлору, міді, 

хрому, марганцю. 

6. Недостатність незамінних (есенціальних) поліненасичених 

жирних кислот (ПНЖК). 

7.Неуточнені види недостатнього харчування (харчових волокон, 

окремих амінокислот тощо). 

 

Хвороби і синдроми надмірного харчування. 

1. Енергетична надмірність харчування — аліментарне 

(екзогенно-конституціональне) ожиріння І—IV ступеня. 

2. Синдром білкової надмірності харчування. 

3. Синдром надмірності ПНЖК. 

4. Вітамінна надмірність — гіпервітамінози А і D; 

гіперкаротинодермія: неуточнені — вітаміну С, ніацину тощо. 

5. Мінеральна надмірність: фтору (флюороз); селену 

(селеноз); молібдену (молібденова подагра); кобальту (кобальтова 

міокардіопатія); заліза (гемосидероз); кальцію, фосфору, натрію 

тощо. 
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Неуточнені — ендемічний деформуючий остеоартроз, або 

хвороба Кашина—Бека (можливо, мінеральний полімакро- і 

мікроелементоз). 

Серед хронічних захворювань, поширених у світі, 

аліментарна патологія посідає провідне місце — нею 

уражені сотні мільйонів людей. Найбільше значення за 

глобальною поширеністю і впливом на здоров'я і 

тривалість життя мають білково-енергетична і білкова 

недостатність, залізодефіцитні анемії, ендемічний зоб, 

авітамінози, особливо рахіт і ксерофтальмія, ожиріння. 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я 

(ВООЗ), на земній кулі більш ніж 800 млн чоловік 

хронічно недоїдають і мають той або інший ступінь білково-

енергетичної або білкової недостатності, біля 1500 млн осіб 

страждають на залізодефіцитну анемію, майже у 250 млн чоловік 

виявлений ендемічний зоб, а біля 20 млн мають церебральні по-

рушення, у тому числі кретинізм, спричинені дефіцитом йоду у 

харчуванні. У зв'язку з недостачею вітаміну А у їжі більш ніж 13 млн 

дітей уражені ксерофтальмією і щорічно майже 0,5 млн з них 

частково або повністю утрачають зір. 

Експерти ВООЗ відзначають, що недостатнє харчування і голод 

за-І лишаються найважливішими економічними і медико-

соціальними проблемами у багатьох частинах світу. Полярною 

проблемою є енергетичне! надмірне харчування і пов'язане з ним 

аліментарне ожиріння, на яке страждають у промислово розвинутих 
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країнах 20—25% дорослих і 5-10% дітей. Аліментарні захворювання, 

спричинені недостатнім і надмірним харчуванням, у тій або іншій 

формі існують у кожній країні. У країнах, що розвиваються, 

переважають аліментарні захворювання, спричинені недостатнім 

харчуванням, однак окремі групи населення страждають на ожиріння. 

У той же час у промислово розвинутих країнах патологія, спричинена 

недостатнім харчуванням, спостерігається як серед 

малозабезпечених. верств населення, так і серед людей, котрі мають 

матеріальні можливості для вільного вибору харчових продуктів але 

допускають відхилення від раціонального харчування через 

недостатнє гігієнічне виховання, низьку «культуру харчування». 

У цілому в промислово розвинутих країнах, у тому числі в 

Україні, з| аліментарної патології в основному зустрічаються 

ожиріння, залізодефіцитні стани, в тому числі анемія, і 

гіповітамінози. Спорадично зустрічаються первинна білково-

енергетична або білкова недостатність і авітамінози, в окремих 

місцевостях — ендемічний зоб, зокрема у Західній Україні. У разі 

погіршення соціально-економічного стану у будь-якій країні 

спостерігається ріст аліментарної патології у зв'язку з дефіцитом у 

харчуванні повноцінних тваринних білків, вітамінів і деяких 

мінеральних речовин. 
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2.2 ВТОРИННІ ХВОРОБИ НЕДОСТАТНЬОГО І НАДМІРНОГО 

ХАРЧУВАННЯ 

Вторинні розлади харчування організму зумовлені ендогенними 

причинами — захворюваннями різних органів і систем, що 

призводять до порушення засвоєння їжі, посилення катаболізму і 

витрат харчових речовин. Це спричинює моно- або полінутрієнтний 

дисбаланс, аж до клінічно виражених вторинних хвороб і синдромів 

недостатнього харчування. 

Вторинні розлади харчування звичайно виникають у разі 

захворювання органів травлення з явищами порушення травлення 

(мальдигестія) і всмоктування нутрієнтів (мальабсорбція). 

Мальдигестія і мальабсорбція різного ступеня спостерігаються у разі 

хронічного ентериту, хвороби Крона, виразкового коліту, хронічного 

рецидивуючого панкреатиту, після 

резекції частини тонкої кишки 

(синдром короткої кишки), тотальної 

резекції шлунка та інших 

захворювань органів травної системи. 

Полінутрієнтна недостатність, 

зокрема вторинна БЕН, розвивається внаслідок багатьох інфекційних, 

онкологічних, хірургічних та інших захворювань. Вторинні 

(ендогенні) гіпо- і авітамінози виникають унаслідок різних за-

хворювань, навіть у разі фізіологічно достатнього споживання з їжею 

вітамінів, на відміну від первинних, зумовлених дефіцитом вітамінів 

у харчуванні. Наприклад, патогенез вторинного рахіту залежить від 
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порушень на різних етапах засвоєння вітаміну D, котрі спричинені 

конкретним захворюванням печінки, нирок, тонкої кишки, 

обструкцією жовчовивідних шляхів тощо. Так, у разі патології 

печінки або нирок Погіршується утворення активних форм вітаміну 

D. Захворювання травної системи частіше спричинюють вторинну 

полівітамінну недостатність, хоч можливий виражений дефіцит 

одного із вітамінів (наприклад, ціанокобаламіну у разі хронічного 

атрофічного гастриту або дифілоботріозу). Відома велика кількість 

природжених (зумовлених генетичними дефектами) порушень обміну 

і функцій вітамінів. Природжені авітамінози, які частіше 

спостерігаються у дітей, розвиваються у разі нормального 

споживання з їжею відповідних вітамінів. Якщо блокуються всі 

функції якого-небудь вітаміну, клініка захворювання повністю 

подібна до аліментарного авітамінозу, якщо ж випадає частина 

специфічних функцій, Клінічні прояви будуть відрізнятися. У ряді 

випадків хворобу вдається повністю або частково коригувати шляхом 

уведення відповідних вітамінів у дозах, що перевищують 

фізіологічну потребу в 100—1000 раз. У багатьох промислово 

розвинутих країнах природжені авітамінози є більш серйозною 

проблемою охорони здоров'я, ніж аліментарні. 

Вторинна недостатність стосується не тільки вітамінів, але і 

мінеральних речовин. Наприклад, вторинні залізодефіцитні стани, 

включаючи анемію, виникають унаслідок крововтрат або порушення 

засвоєння заліза у разі деяких захворювань (первинні — внаслідок 

недостатнього споживання з їжею заліза). 
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Слід відзначити, що вторинними бувають не тільки хвороби 

недостатнього, але і надмірного харчування. Наприклад, вторинне 

(симптоматичне) ожиріння зумовлене церебральними, 

гіпоталамічними та ендокринними розладами. У ряді випадків 

диференціація первинних і вторинних розладів харчування організму 

дуже складна, по-перше, внаслідок однотипності клінічних проявів, а 

по-друге, внаслідок явних порушень харчування, які нівелюють 

справжню причину захворювання. Прикладом є нервова анорексія - 

самостійне захворювання, котре виникає переважно у дівчат і 

належить до суміжних психічних розладів. Захворювання 

виражається свідомим і стійким прагненням до схуднення у зв'язку з 

хворобливим переконанням у «потворній» повноті усього тіла і 

окремих його частин. Захворювання зумовлене дисморфоманією — 

патологічними думками про уявний або надмірно перебільшений 

недолік власної зовнішності. Хвора уперто прагне виправити цей 

«недолік» шляхом різко; обмеження харчування, голодування, 

прийому проносного тощо. Цю хворобу не слід плутати з природним 

бажанням психічно здорових осіб позбавитися зайвої маси тіла 

адекватними методами, тим більше що основна частина хворих на 

нервову анорексію мають нормальну вихід масу тіла. 

Термін «нервова анорексія» не повністю відповідає суті 

захворювання, оскільки апетит у хворих звичайно збережений, а іноді 

і підвищені аж до булімії. Лікування нервової анорексії спрямоване 

як на хворобу в цілому (психотерапія, гіпноз, психотропні ліки), так і 
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на ліквідацію (дієтотерапія) вторинних за суттю виникнення важких 

розладів харчування організму — перш за все БЕН. 

Складність розмежування первинних і вторинних розладів 

харчування організму полягає і у тому, що іноді симптоми хвороб 

недостатнього або надмірного харчування спостерігаються у 

«чистому вигляді» до інших клінічних проявів основного 

захворювання, яке спричинило вторинну патологію. Крім того, навіть 

у разі явної клінічної картини основного захворювання розлади 

харчування можуть виникати одночасно первинно внаслідок 

порушень харчування, що веде до нашарування первинних і 

вторинних причин розладів харчування. 

Диференціація аліментарних захворювань і синдромів 

недостатньої і надмірного харчування від клінічно подібних до них 

вторинних важлива у прикладному плані, оскільки лікувальні і 

профілактичні заходи слід спрямувати перш за все на первинну 

причину патології, тобто на основи захворювання. Зрозуміло, 

паралельно необхідна корекція дієти для попередження або ліквідації 

вторинних розладів харчування організму. 

Вторинні розлади харчування організму також можуть виникати 

внаслідок фармакотерапії різних захворювань. Ліки можуть 

пригнічувати або посилювати апетит і відповідно зменшувати або 

збільшувати споживання їжі, викликати явища мальдигестії і 

мальабсорбції, змінювати метаболізм нутрієнтів або збільшувати їх 

виведення із організму. Наприклад, стороння дія глюкокортикоїдів 

полягає у посиленні розпаду білка в організмі, збільшенні утворення 
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жиру з розвитком ожиріння, інтенсивній екскреції калію, кальцію і 

фосфору з можливим виникненням остеопорозу. Деякі діуретики 

(тіазиди, фуросемід тощо) виводять із організму магній і калій, що 

створює загрозу здоров'ю та життю хворого. Тривалий; прийом 

проносних супроводжується погіршенням усмоктування із кишок 

майже усіх нутрієнтів, що може призвести до вираженої недостачі в 

організмі білка, вітамінів, мінеральних речовин. Погіршують 

усмоктування із кишок вітамінів та інших нутрієнтів більшість 

антимікробних препаратів. Крім того, антибіотики і сульфаніламідні 

препарати можуть спричинити дисбактеріоз кишок, який 

супроводжується зменшенням утворення деяких вітамінів. Таким 

чином, антимікробна хіміотерапія до розвитку вторинної 

полівітамінної недостатності. Ураховуючи, що деякі ліки негативно 

впливають на засвоєння і метаболізм вітамінів та нутрієнтів, під час 

їх застосування необхідні відповідні зміни харчування. 

 

2.3 ЗАХВОРЮВАННЯ З АЛІМЕНТАРНИМИ ЧИННИКАМИ 

РИЗИКУ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЇ 

У розвитку багатьох хвороб мають більше або менше значення 

різні, чисто не співпадаючі і навіть протилежні аліментарні чинники. 

Досконалість регулюючих систем організму не абсолютна, тому 

будь-яка формули збалансованого харчування не може бути однаково 

адекватною для всіх процесів життєдіяльності навіть здорових людей. 

Це положення набуває особливого значення під час вирішення питань 

аліментарної профілактики різних захворювань: склад нутрієнтів, 
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корисний для. попередження розвитку однієї патології, може бути 

некорисним для іншої і навіть несприятливим для третьої. 

Важливу роль відіграють індивідуальні генетичні особливості 

метаболізму і функції органів і систем. Наприклад, у разі споживання 

великої кількості насичених жирів або холестерину в одних людей 

ліпідний обмін суттєво не змінюється, тоді як у інших він 

порушується навіть у разі меншого їх споживання. Отже, один і той 

самий нутрієнт спричинює індивідуальні метаболічні реакції 

організму, які доповнюються фізіологічними чинниками: віком, 

статтю, фізичною активністю тощо. У разі розвитку певної патології 

ці явища ускладнюються. У разі атеросклерозу спостерігаються 

кілька типів порушень ліпідного обміну, аліментарна профілактика 

яких потребує різних підходів до нутрієнтного складу харчування. 

Крім того, це захворювання супроводжується такими порушеннями 

ліпідного обміну, які не піддаються корекції харчуванням. 

Розглянуті передумови необхідні для розуміння складного 

питання аліментарної профілактики масових неінфекційних 

захворювань, які мають 

мультифакторіальну етіологію: 

хвороб, зумовлених атеросклерозом, 

перш за все ішемічної хвороби серця 

(ІХС), гіпертонічної хвороби, цук-

рового діабету, деяких злоякісних 

новоутворень, жовчнокам'яної і сечо-

кам'яної хвороби, подагри тощо. У генезі цих та інших захворювань 
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аліментарні чинники ризику нерідко мають велике значення, але не є 

єдиними або головними. Як приклад наведемо ІХС, яка не завжди, 

але у більшості випадків зумовлена атеросклерозом коронарних 

артерій. Виділено більше 100 чинників ризику, у тому числі 

аліментарних, розвитку ІХС атерогенного генезу, але фактичне 

значення більшості з них невелике ке або сумнівне. Нині виділяють 7 

головних чинників ризику ІХС: 1) вік — чоловіки віком понад 45 

років, жінки віком понад 55 років; 2) наявність передчасної ІХС у 

родичів першого покоління; 3) порушення ліпідного обміну — різні 

типи дисліпопротеїдемій; 4) паління; 5) артеріальні гіпертензія; 6) 

цукровий діабет; 7) гіподинамія. Значення аліментарних чинників 

простежується відносно 3 із них: порушення ліпідного обміну 

артеріальна гіпертензія і цукровий діабет. 

Не викликає сумніву роль харчування у комплексі заходів з 

первинної і вторинної профілактики масових неінфекційних 

захворювань. Однак під час планування стратегії і тактики 

аліментарної профілактики захворювань, на розвиток яких впливають 

багато чинників ризику, часто відбувається підміна понять 

«етіологія» і «чинники ризику». Помилкову ототожнення чинників 

ризику з дійсними причинами хвороби створює ілюзію теоретичного 

вирішення проблеми етіології і патогенезу захворювань. Чинники 

ризику захворювань є тільки чинниками, що передають 

захворюванню і мають з ним самостійний стійкий, але ймовірнісний 

зв'язок. У цьому разі не слід змішувати можливий абсолютний ризик 

для усього суспільства і абсолютний ризик для окремої людини і 
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навіть груп населення. Вони нерідко суттєво відрізняються. 

Сформоване уявлення про профілактичний парадокс: великі успіхи у 

масштабах суспільства можуть мати незначне позитивне або навіть 

негативне значення для окремого індивіда. 

Розглянемо зазначені положення на прикладах ролі аліментарних 

чинників у розвитку і профілактиці гіпертонічної хвороби 

(«ессенціальної артеріальної гіпертензії») і цукрового діабету, 

враховуючи, що ці захворювання є чинниками ризику атеросклерозу і 

ІХС. 

З аліментарних чинників, що сприяють розвитку і прогресуванню 

артеріальної гіпертензії у генетично схильних до неї людей, 

найбільше значення мають надмірне за енергетичною цінністю 

харчування, яке веде до ожиріння, підвищене споживання хлориду 

натрію (кухонної солі), а також зловживання алкоголем. Певну роль 

може відігравати недостатнє споживання калію, магнію, кальцію, 

ПНЖК, особливо класу омега-3, ряду вітамінів. 

У хворих на ожиріння залежно від 

ступеня його вираженості артеріальна 

гіпертензія зустрічається у 3—6 разів 

частіше, ніж у разі нормальної маси тіла. 

Артеріальна гіпертензія із супутнім 

ожирінням характеризується 

прискореним розвитком атеросклерозу і ІХС у зв'язку з частим під 

час ожиріння порушенням ліпідного обміну. У разі поєднання артері-

альної гіпертензії з ожирінням зниження маси тіла на 1 кг може 
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зменшувати систолічний і діастолічний артеріальний тиск відповідно 

на 2—3 і 1—1,5 мм рт.ст. Майже у 70% хворих на гіпертонічну 

хворобу та ожиріння зниження маси тіла сприяє нормалізації 

артеріального тиску без застосування фармакотерапії. Отже, 

енергетичне адекватне харчування, що запобігає ожирінню, 

одночасно має значення у первинній і вторинній профілактиці 

артеріальної гіпертензії. Однак не можна розглядати надмірне за 

енергією харчування і пов'язане з ним ожиріння як причину ар-

теріальної гіпертензії. З одного боку, у багатьох хворих на ожиріння 

спостерігається артеріальна нормо- або гіпотензія. З іншого боку, 

хворі на артеріальну гіпертензію можуть мати нормальну або навіть 

знижену мацу тіла. Крім того, у разі поєднання артеріальної 

гіпертензії і ожиріння зниження маси тіла не завжди супроводжується 

паралельним зменшенням артеріального тиску. 

Надлишок кухонної солі у харчуванні вважається важливим 

чинником ризику розвитку артеріальної гіпертензії, але реакція 

артеріального тиску на хлорид натрію не у всіх однакова. Виділяють 

«сільчутливих» і «сільрезистентних» людей. Цим пояснюється той 

факт, що у багатьох не виявлений зв'язок між рівнем споживання 

кухонної солі і артеріальною гіпертензією. 

Споживання кухонної солі вище від фізіологічних потреб 

організму є характерним для значної частини населення 

індустріально розвинутих країн, зокрема за рахунок великого вмісту 

солі у продуктах промислового  виробництва (ковбаси, копченості, 

консерви, сири тощо). Однак артеріальну гіпертензію виявляють у 
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середньому у 15% дорослого населення цих країн. Навіть серед 

хворих на гіпертонічну хворобу залежність артеріального тиску від 

хлориду натрію визначають у разі сольового навантаження у 40—

70% випадків. Саме у цих «сільчутливих» хворих обмеження 

кухонної солі у харчуванні спричиняє гіпотензивний ефект. 

Таким чином, тільки частина людей реагує аномально на 

перевантаження організму хлоридом натрію. У людей з генетично 

зумовленою «сільчутливістю» виявлена знижена екскреція нирками 

надлишку натрію, що може сприяти підвищенню артеріального 

тиску. Слід відзначити, що у хворих на артеріальну гіпертензію 

суворе і тривале обмеження кухонної солі у харчуванні небажане, 

оскільки можливі зміни водно-електролітного обміну і виникнення 

«сольового голоду». Це у свою чергу може стимулювати ренін-

ангіотензинову систему і симпатичну частину вегетативної нервової 

системи, які знижують гіпотензивний ефект. Крім чого, дефіцит 

натрію і хлоридів у організмі може спричинити м'язову слабкість, 

втрату смакових відчуттів, анорексію тощо. Треба враховувати, що ця 

незамінна харчова речовина життєво необхідна для організму. 

У цілому аліментарна профілактика артеріальної гіпертензії 

повинна бути спрямована перш за все на енергетичну адекватність 

харчування, яка виключає виникнення ожиріння, а також розумне, у 

рамках фізіологічних потреб, споживання кухонної солі, але не 

виключення її з харчування. 

Складним є питання про роль харчування у виникненні 

цукрового діабету. Хвороби, які нерідко здавалися мономорфними, 
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виявилися не тільки клінічно варіабельними, але багато з них 

розпалися на синдромо-подібні, але нозологічно відокремлені форми, 

які розрізняються в одних Випадках за етіологією, а у інших — за 

патогенезом і, що саме головне, потребують різних профілактичних і 

лікувальних підходів. Це положення стосується і цукрового діабету. 

Цукровий діабет виникає 

внаслідок впливу багатьох ендогенних 

тому числі генетичних, і екзогенних 

чинників. Він об'єднує різну за 

етілогією групу хвороб із загальним 

синдромом — станом хронічної 

гіпеглікемії. За поширеністю і медико-соціальною значущістю 

виділяють клінічних класи (форми) цукрового діабету: 

інсулінзалежний цукровий діабет (ІЗЦД), інсуліннезалежний 

цукровий діабет (ІНЦД) і цукровий діабет, пов'язаний з недостатнім 

харчуванням (ЦДНХ). У промислових розвинутих країнах, 

уключаючи Україну, поширені ІЗЦД і ІНЦД, у багатьох країнах, що 

розвиваються, — ЦДНХ.  

Дієтичне харчування є обов'язковим і постійним методом 

лікування вторинної профілактики усіх хворих на цукровий діабет. 

Однак принципи дієтотерапії різні при різних формах цукрового 

діабету. Це стосується ролі аліментарних чинників у первинній 

профілактиці цукрового діабет) 

Аліментарні чинники мають етіологічне значення у виникнень 

ЦДНХ, який поділяють на 2 підкласи. Перший з них — 
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фіброкалькульозний панкреатичний діабет — пов'язують із білковою 

і білкове енергетичною недостатністю у поєднанні з уживанням в їжу 

продуктів які містять ціаноглікозиди (касава, ям, сорго тощо). 

Доведено, що недостатнє забезпечення організму білками і дефіцит 

певних амінокислот створюють сприятливе середовище для 

накопичення ціаноглікозидів і організмі і їх наступного токсигенного 

впливу на підшлункову залозу. Отже, в основі даного підкласу ЦДНХ 

лежить взаємодія аліментарної патології з токсинами, які надходять з 

їжею. Другий підклас ЦДНХ — діабет, пов'язаний з білковою 

недостатністю. Він розвивається внаслідок перенесеної у ранньому 

дитинстві первинної білкової недостатності (включаючи квашіоркор), 

яка безпосередньо спричиняє ураження  β-клітин підшлункової 

залози. 

Експерти ВООЗ не підтверджують поширену думку про те, що 

розвиток цукрового діабету специфічно пов'язаний із надходженням в 

організм великої кількості однієї з основних харчових речовин, у 

тому числі сахарози. Цукровий діабет часто асоціюється з 

енергетично надмірним харчуванням, наслідком якого є аліментарне 

ожиріння. Останнє є важливим чинником ризику прояву і 

прогресування ІНЦД, який розвивається у разі спадкової схильності в 

осіб середнього і літнього віку. У разі поєднання ІНЦД і ожиріння 

зниження маси тіла дозволяє у багатьох випадках компенсувати 

прояви діабету без прийому ліків або зменшити їх дозу. Однак навіть 

за нормалізації маси тіла не відбувається повного вилікування 

цукрового діабету, крім того, частина хворих на ІНЦД зовсім не має 
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ожиріння. Ожиріння не розглядається як чинник ризику розвитку 

цукрового діабету іншого клінічного класу — інсулінзалежного, який 

безпосередньо не пов'язаний з аліментарними чинниками, а є 

вірусіндукованим і (або) аутоімунним захворюванням. 

Таким чином, у профілактиці цукрового діабету харчування 

може; мати першорядне значення (у разі ЦДНХ), бути чинником 

ризикуй разі 1 ІНЦД) або не мати суттєвого значення (у разі ІЗЦД). 

Аліментарна профілактика масових неінфекційних захворювань 

включає 2 підходи — популяційний, спрямований на все населення у 

цілому, і груп високого ризику, спрямований на людей, у яких 

виявлені цілком певні чинники ризику розвитку захворювань. 

Основою популяційного підходу є раціональне харчування, основою 

підходу до груп високого ризику — ті або інші обґрунтовані зміни 

харчування з метою наладити вплив аліментарних чинників ризику 

розвитку патології, однак зазначені підходи не слід протиставляти. 

 

2.4 ЗАХВОРЮВАННЯ, ЗУМОВЛЕНІ ХАРЧОВОЮ  

НЕПЕРЕНОСНІСТЮ 

Харчова непереносність — це патологічні реакції, зумовлені 

індивідуальними особливостями реакції організму деяких людей на ті 

або інші харчові продукти, які для більшості людей є нешкідливою 

складовою частиною їжі. 

Непереносність їжі проявляється у вигляді різних за етіологією і 

патогенезом хвороб або синдромів. Клінічні симптоми харчової 

непереносності різноманітні: від різного ступеня вираженості 
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шкірних, шлунково-кишкових, респіраторних та інших проявів до 

рідкого, але загрозливого для життя анафілактичного шоку. 

Усі випадки не переносності їжі тривалий час відносили до групи 

ідіосинкразій, аж поки для їх пояснення не була залучена концепція 

харчової алергії, яка набула своєрідної популярності серед населення, 

а також багатьох лікарів: будь-які клінічні реакції на їжу стали 

відносити до харчової алергії. Унаслідок цього виникла думка про 

значне поширення харчової алергії. Однак доведено, що істинна 

харчова алергія складає відносно невелику частину харчової не 

переносності.  

Виділені 4 основні групи хвороб і синдромів харчової не 

переносності: 1) істинна харчова алергія; 2) харчова псевдоалергія; 3) 

харчова ідіосинкразія у разі кишкової ферментопатії; 4) психогенна 

непереносність їжі. 

Істинна харчова алергія — в її 

основі лежать імунологічні механізми 

розвитку патології, індивідуальні 

імуноконфліктні реакції на окремі 

білкові компоненти їжі, нешкідливі 

для більшості людей. 

Харчова алергія належить до атопічних (спадково схильних до 

алергії) хвороб і зумовлена здатністю організму відповідати на 

харчові антигени утворенням антитіл — реагінів. Антигени 

проникають в організм в основному через слизову оболонку кишок і 

спричиняють сенсибілізацію З накопиченням реагінів на тканинних 
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базофілах кишок, шкіри, респіраторного апарату тощо. У разі 

повторної експозиції з харчовим антигеном утворюються імунні 

комплекси (реагіни — антигени) і розвивається алергічна реакція 

негайного типу в органах і тканинах або у вигляді загальної 

анафілаксії. Проникненню харчових антигенів у кров сприяє патоло-

гія травного каналу. 

Розвиток харчової алергії має З стадії: 1) імунологічну; 2) 

патохіміну — утворення біологічно активних медіаторів, зокрема 

гістаміну, у разі поєднання антигенів з антитілами; 3) клінічну — 

наслідок патогенної дії утворених медіаторів на клітини, тканини і 

органи. 

Той або інший ступінь антигенності мають практично усі харчові 

продукти, включаючи цукор і кухонну сіль. Найчастіше істинну 

харчову алергію спричиняють яйця, коров'яче молоко, риба, 

ракоподібні, горіх, цитрусові, полуниці, дині, томати, мед, шоколад. 

Рідше — гречка, пшениця та інші злакові, бобові, м'ясо тварин, 

цибуля, селера, різні види кг пусти, гірчиця. Крім того, алергічну 

реакцію спричиняє не тільки сам продукт, але й інші продукти, до 

складу яких він входить (наприклад яйця у складі печива, кексів, 

морозива; молоко або горіхи, що входять до складу шоколаду). Це 

має велике значення для обґрунтування елімінаційних дієт, які 

виключають усі продукти, котрі містять компоненти, Що 

спричиняють у хворого алергію. 

Харчова псевдоалергія — 

патологічний процес, клінічно 
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подібні до харчової алергії, але який не має першої, імунологічної, 

стадії розвитку — реакції алергену з антитілом. Останні 2 стадії 

(патохімічна — утворення медіаторів, перш за все гістаміну, і 

клінічна) у разі псевдоалергії ті істинної алергії співпадають. 

Псевдоалергія часто лежить в основі індивідуальної 

непереносності їжі. Вважається, що на 1 випадок харчової алергії 

припадає до 8 псевдо алергій, причому розвиток її спричиняють як 

компоненти різних продуктів, так і харчові добавки (барвники, 

консерванти тощо). Однак псевдо алергічна реакція на харчові 

добавки зустрічається рідко — і європейських країнах у 0,2% 

населення. 

У патогенезі псевдоалергії беруть участь різні механізми, але 

частіше - гістаміновий. Його суть полягає у тому, що у біологічних 

рідинах збільшується концентрація гістаміну, який справляє 

патогенну дію на клітини-мішені. Збільшення концентрації гістаміну 

може йти кількома шляхами, але в основному за рахунок прямої дії 

компонентів харчових продуктів на тканинні базофіли і наступної 

гістамінліберації. Гістамінз-вільняючі властивості мають риба, 

яєчний білок, полуниці, редиска, сира капуста тощо. Крім того, у 

сирі, вині, рибі, шоколаді, квашеній капусті, шпинаті, томатах 

міститься багато гістаміну та інших амінів. У разі порушень 

проникності слизової оболонки кишок або індивідуально недо-

статньої інактивації гістаміну, що надходить з їжею, та інших амінів 

може виникати харчова псевдоалергія. 
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Харчова ідіосинкразія зумовлена 

кишковими ферментопатіями —  

природженим або набутим дефіцитом 

травних ферментів, наслідком чого  є 

непереносність деяких продуктів. 

Найчастіше 

спостерігається 

клінічний синдром непереносності молока, 

що виникає у зв'язку з дефіцитом у тонкій 

кишці ферменту лактази, який розщеплює 

лактозу (молочний цукор) на глюкозу і 

галактозу. У більшості тварин після 

закінчення годування молоком припиняється синтез лактази, оскільки 

у подальшому житті вони молока не вживають. Тільки у деяких 

дорослих тварин зберігається здатність утилізувати молоко, яке вони 

одержують з рук людини (кішки, щурі, їжаки, свині тощо). У людини 

подібного автоматичного відключення синтезу лактази у межах усієї 

популяції не відбувається, тому вона може використовувати в їжу 

молоко протягом усього життя. У різних народів дефіцит лактази 

зустрічається з різною частотою, найрідше — серед популяцій з 

високим споживанням молока і молочних продуктів протягом 

попередніх століть (у народів, предки яких займалися скотарством). 

Ці дані лягли в основу культурно-історичної теорії походження 

дефіциту лактази у дорослих людей різних народів із стійкою 

спадковою передачею гена, який відповідне за синтез лактази. У 
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кисломолочних продуктах лактози менше, ніж у молоці, оскільки під 

час сквашування молока з частини лактози утворюється молочна 

кислота. Тому деякі люди з ідіосинкразією до молока переносять 

кисломолочні продукти. 

Значно рідше зустрічається синдром непереносності цукру і 

продукції, що містять його, через дефіцит ферменту сахарази. Це 

відноситься і до непереносності грибів у зв'язку з дефіцитом 

трегалази, яка розщеплює дисахарид грибів трегалозу на глюкозу. 

Важким перебігом відзначається глютенова хвороба (целіакія), 

зумовлена непереносністю усіх продуктів із пшениці, жита, вівса і 

ячменю. У цих злаках міститься білок глютен, до складу якого 

входить гліадин. У разі генетичного дефекту синтезу кишкового 

ферменту гліадинамідази гліадин не розщеплюється і діє як токсин і 

антиген на слизову оболонку тонкої кишки. У разі целіакії порушені 

перетравлювання їжі і всмоктування 

майже усіх нутрієнтів, унаслідок чого 

виникають різко виражені, особливо у 

дітей, вторинні розлади харчування 

організму. Хворі на целімкію переносять 

продукти з рису, кукурудзи, гречки, сої, 

саго. 

Психогенна харчова непереносність зустрічається досить часто 

і  характеризується різноманітними скаргами хворих, до того ж усі 

болісні відчуття вони пов'язують із «харчовою алергією» від 

споживання певних продуктів. Після їх виключення із харчування 
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настає на короткий час поліпшення, потім іде рецидив, оскільки 

хворий починає шукати наступний «харчовий алерген» і звичайно 

його знаходить. Харчування хворих стає усе біднішим, іноді 

складається з 2—3 продуктів. Лікування таких хворих надто складне і 

потребує втручання психотерапевта або психіатра. 

До психогенного (точніше — психологічного) типу 

непереносності їжі відносять і клінічні реакції з боку травної системи 

на продукти, які за національними традиціями даної країни (м'ясо 

зміїв, ящірки, собаки тощо), релігійними приписами (свинина у 

мусульман, яловичина у індуїстів тощо) або індивідуальними 

звичками не вживають. Непереносність це виникає, якщо даний 

продукт не був розпізнаний під час або після їжі. Це відрізняє 

психогенну харчову непереносність від харчової алергії, 

псевдоалергії та ідіосинкразії у разі кишкової ферментопатії. 

 

2.5 ЗАХВОРЮВАННЯ З АЛІМЕНТАРНИМИ ЧИННИКАМИ 

ПЕРЕДАЧІ ЗБУДНИКА ХВОРОБИ 

 

З харчуванням пов'язана велика група захворювань, у разі яких 

харчові продукти включаються у механізм передачі збудника хвороби 

етіологічного чинника - та мають епідеміологічне значення. 

Аліментарним шляхом передаються усі класи і групи збудників 

інфекційних і паразитарних захворювань (антропонозних, 

антропозооноз них і зоонозних), починаючи від вірусів і закінчуючи 

гельмінтами, при чому зараженими можуть бути усі без винятку 
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продукти харчування в будь-якій стадії їх просування від місця 

одержання до споживання. Шляхи проникнення самого збудника 

хвороби у харчові продукти різноманітні: безпосереднє зараження від 

джерел інфекції (хворих людей або тварин, а також носіїв), від 

інфікованих об'єктів навколишнього середо вища, що дотикаються до 

продуктів (грунт, вода, предмети побуту, мухи тощо), повітряно-

крапельним і повітряно-пиловим шляхом. 

В одних випадках аліментарне зараження людини є єдино 

можливим шляхом передачі збудника хвороби (трихінельоз), в інших 

- домінуючим механізмом передачі (сальмонельоз), у третіх — одним 

з багатьох (Ку-рикетсіоз), у четвертих — варіантом зараження, що 

рідко зустрічається (дифтерія). Наприклад, у разі ієрсиніозу 

зараження людини відбувається аліментарним (найчастіше) і водним 

шляхом або під час контакт із хворими тваринами. Крім того, хворий 

на ієрсиніоз може бути джерелом зараження оточуючих. Відомі 

внутрішньо-лікарняні спалахи ієрсиніозу з контактно-побутовою 

передачею інфекції. 

Перелік основних інфекційних і паразитарних захворювань, у 

разі яких заражені продукти харчування можуть бути джерелом 

передач збудника хвороби, наведено нижче.  
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Назва хвороби Назва хвороби 

Амебіаз (амебна дизентерія)  

Балантидіаз 

Бруцельоз 

Вірусні гепатити А і В  

Вірусна геморагічна         

пропасниця 

з нирковим синдромом  

Ієрсиніоз 

Кампілобактеріоз 

Клебсієльоз 

Ку-рикетсіоз  

(Ку-пропасниця) 

Лептоспіроз  

Лістеріоз 

Лямбліоз 

Орнітоз  

Паратифи А і В 

Поліомієліт  

Псевдомоноз 

Псевдотуберкульоз 

Сальмонельоз 

Сибірка 

Токсоплазмоз 

Туберкульоз 

Туляремія 

Холера 

Черевний тиф 

Шигельоз  

(дизентерія бактеріальна) 

Ешерихіози 

Ящур 

 

 

Інвазія деякими гельмінтами можлива тільки аліментарним 

шляхом. Це зумовлене особливостями біологічного циклу розвитку 

гельмінту, який включає як проміжних господарів тварин або риб. 

Гельмінтози, у разі яких зараження людини через харчові продукти є 

облігатним, називають іноді аліментарними. У разі таких 

гельмінтозів, як трихінельоз, теніаринхоз і теніоз, збудники інвазії 

(личинки трихінел, бичачого і свинячого ціп'яка) передаються через 

м'ясо і м'ясні продукти. Виникнення оністорхозу, дифілоботріозу, 
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анізакідозу, клонорхозу і низки інших гельмінтозів пов'язане із 

споживанням риби, але тільки певних видів. Так, личинки кошачого 

двурота (метацеркарії), які спричиняють опісторхоз, передаються 

через карпових риб (в'язь, лящ, плітка, чебак, карась, жерех, короп). 

Личинки широкого лентеця (плероцеркоїди), які спричиняють 

дифілоботріоз, передаються через хижих прісноводних риб: щуку, 

судаки, окуня, миня, йоржа тощо. Зараження анізакідами, які 

спричиняють анізакідоз, можливе тільки через морську рибу. 

Аліментарний чинник передачі збудників багатьох гельмінтозів є 

одним із можливих, але не обов'язковим. Це стосується аскаридозу, 

трихоцефальозу, ентеробіозу, ехінококозу, фасціольозу, 

стронгілоїдозу тощо. Яйця гостриків або карликового ціп'яка, які 

виділяються хворими на ентеробіоз або гіменолепідоз, здатні одразу 

спричинити інвазію у здорових людей фекально-оральним шляхом: 

через забруднені руки, харчові продукти, посуд та інші предмети 

побуту. Якщо під час обстеження на глистоносійство у працівників 

харчових підприємств (магазини, їдальні тощо) виявлені яйця 

указаних гельмінтів, їх не допускають до роботи і направляють на 

дегельмінтизацію. 

Проблема зв'язку харчування з інфекційними і паразитарними 

захворюваннями не вичерпується «транспортною» роллю їжі у 

передачі збудника хвороби, хоч вона є головною для цієї групи 

захворювань. 

З одного боку, вихідні розлади харчування організму порушують 

Імунний статус і функції органів і систем, що створює сприятливі 
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умови для розвитку низки інфекцій та інвазій, а також сприяє їх 

більш важкому перебігу. Найбільше значення мають білкова 

недостатність і БЕН, гіпотаавітамінози, залізодефіцитні стани та 

ендемічний зоб, для яких характерний той або інший ступінь 

імунодепресії. Наслідком глибоких первинних розладів харчування 

організму є так званий аліментарний СНІД (синдром набутого 

імунодефіциту). Наприклад, багато вітамінів мають імуномодулюючі 

властивості і профілактичне значення як імунокоректори та 

імуностимулятори у разі інфекційної патології. Вітамінна недоста-

тність супроводжується порушенням окремих ланок клітинного і 

гуморального імунітету, причому різні вітаміни мають різні точки 

прикладання на імунокомпетентні клітини. Тому забезпеченість 

організму вітамінами виключно важлива для одержання якісної 

імунної відповіді під час інфекційних захворювань. 

З іншого боку, багато гострих і хронічних захворювань, а також 

гельмінтози спричиняють розлади харчування організму і вторинні 

хвороби недостатнього харчування. Це пояснюється комплексом 

чинників кожний із яких може переважати під час конкретної 

інфекційної або паразитарної патології: підвищенням інтенсивності 

обміну речовин і катаболізму нутрієнтів, погіршенням 

перетравлювання їжі і всмоктування, кишок нутрієнтів, їх втратами 

під час проносу і блювання, зниженні апетиту аж до анорексії, що 

призводить до різкого зменшення прийому їжі, значним поглинанням 

білків, вітамінів та інших нутрієнтів деяким гельмінтами, що 

пов'язано із способами їх харчування в організмі людини тощо. 



 

37 
 

Висока смертність дітей у країнах, що розвиваються, найчастіше є 

наслідком нашарування на аліментарну патологію інфекційних! 

паразитарних захворювань, особливо кишкових інфекцій. Унаслідок 

цього суміжна (латентна) стадія розладів харчування організму 

переходить маніфестну, а у разі аліментарних захворювань, котрі вже 

є, виникають їх дуже важкі прояви, які ведуть до летального кінця. 

Наприклад, помірно виражена білкова недостатність переходить у 

квашіоркор, БЕН II-ІІІ ступеня — в аліментарний маразм. 

Таким чином, взаємовідносини між аліментарною патологією, з 

одного боку, інфекціями та інвазіями - з іншого, можуть формуватися 

і типом порочного кола. 

Із харчуванням пов'язані не тільки багато інфекційних і 

паразитарних захворювань. Доведено, що головним чином з їжею 

надходять в організмі людини небезпечні ксенобіотики, здатні 

спричиняти гострі і хронічні захворювання: з навколишнього 

середовища до 94% радіонуклідів над; ходить в основному з 

продуктами, біля 5% — з водою і 1 % — з повітря,  яке вдихається; у 

середньому 95% пестицидів надходить з продуктами 4,7% — з водою 

і 0,3% — з повітрям, яке вдихається. 

У групу захворювань з аліментарними чинниками передачі 

збудника хвороби входять і харчові отруєння. 

 

 

 

3.Профілактика аліментарних захворювань.  
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Профілактикою 

аліментарних захворювань 

являється дотримування правил 

раціонального харчування. 

3.1. Фізіолого-гігієнічні вимоги 

до побудови раціонального 

харчування людини. 

Під раціональним слід розуміти харчування здорових груп 

населення, яке забезпечує сталість внутрішнього середовища 

організма (гомеостаз) і підтримує життєві прояви його (зріст, 

розвиток, діяльність різних органів та систем) на високому рівні при 

різноманітних умовах труда та побуту. При цьому науковою основою 

організації раціонального харчування людини, незалежно від його 

віку, статі, стан здоров‘я та професії, є загальні фізіолого-гігієнічні 

вимоги до харчового раціону, режиму харчування в умовах прийому 

їжі. 

При складанні біологічно повноцінного раціону враховують його  

енергетичну цінність та якісний склад, збалансованість харчових 

речовин, поєднання харчових продуктів, засвоюваність, 

органолептичні складові (зовнішній вигляд, колір, запах, смак, 

температура та інші.) та різноманітність, насищаємість, структуру, 

санітарно-епідемічну бездоганність страв. 

В харчуванні людини в сучасних  умовах науково-технічного 

прогресу диспропорція у хімічному складі  раціонів (недостатність 

одних та надлишок інших харчових речовин) представляє основний 
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фактор ризику.  На фоні недостатньої пластичної функції харчування 

і ще менш вираженої біорегуляторної і захисно-реабілітаційної, її  

енергетична функція нерідко надмірно збільшена. Дослідженнями, 

які були проведені в різних країнах світу, встановлено, що значна 

кількість дорослих людей мають надлишкову масу тіла, причому у 

багатьох з них відзначаються різні ступені ожиріння. Тому особливу 

значущість набуває забезпечення збалансованості і повноцінності 

харчування при мінімальній його енергетичній цінності. 

При розробці режима харчування встановлений певний час і 

тривалість прийому їжі, кількість прийомів, інтервали між ними, 

черговість прийому страв, розподіляють раціон на окремі прийоми по 

енергетичній цінності, складу, обсягу, масі. 

Для створення умов, що сприяють прийому їжі і підтриманню 

хорошого апетиту, передбачають відповідне обладнання їдальні 

кімнати, сервіровку столу, мікрокліматичний комфорт, 

обслуговування та ін. 
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 Таблиця 1. 
Фізіолого-гігієнічні вимоги до побудови раціонального харчування 

людини 
Вимоги  до харчування 

Харчовий раціон Режим харчування Гігієна харчування (умови 
прийому їжі) 

Енергоцінність  
Нутрієнтний склад 
Збалансированість 
Засвоюваність, 
удобоваримость 
Органолептичні властивості 
страв 
Насичені властивості 
Структура страв 
Поєднування харчових 
продуктів 

Час прийому їжі 
Тривалість прийому страви 
Кратність харчування 
Інтервали між прийомами їжі 
Чергованість прийому страв 
Розподіл раціону по 
прийомам  
 

Інтер‘єр обіденного залу 
Сервіровка страви  
Мікрокліматичний комфорт 

Зберігання гомеостазу та підтримка життевозабезпечувальних функціональних систем 
організму на високому рівні, профілактика аліментарних і аліментарно обумовлювальних 

хвороб 
 

3.2 РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ І ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО НЬОГО 

 

3.2.1. Енергоцінність 

раціонів харчування різних 

груп населення. Рівень обміну 

речовин у людини залежить 

від характеру виконуваної 

ним роботи, тому добова 

потреба в енергії і харчових 

речовинах може коливатися в 

широких межах. На підставі цього для полегшення розрахунку 

раціону харчування гігієністи розподілили все працездатне населення 

в залежності від інтенсивності праці і відповідних йому фізіологічних 
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потреб організму в енергії і харчових речовин. речовинах на 4 

основні групи. 

I група - зайняті переважно розумною працею, дуже легка 

фізична активність, коефіцієнт фізичної активності (КФА-відношення 

загальних енерговитрат до добового загального обміну) - 1,4 

(науковці, студенти гуманітарних спеціальностей, оператори ЕОМ, 

контролери, педагоги, диспетчери, працівники пультів управління  та 

інш.). 

II група - зайняті легкою працею, легка фізична активність, КФА 

- 1,6 (водії трамваїв, тролейбусів, працівники конвеєрів, вагарі, 

пакувальники, швейники, працівники радіоелектронної 

промисловості, агрономи, медсестри, санітарки, працівники зв'язку, 

сфери обслуговування , продавці промтоварів і т.д.) 

III група - зайняті працею середньої тяжкості, середня фізична 

активність, КФА - 1,9 (слюсарі, наладчики, настроювачі, верстатники, 

бурильники, водії екскаваторів і бульдозерів, водії автобус, лікарі-

хірурги, текстильники, виробники взуття, залізничники, водії 

вугільних комбайнів, продавці продтоварів, водники, апаратники, 

металурги-доменщики, працівники хімзаводів і т.д.) 

IV група - зайняті важкою фізичною працею, висока фізична 

активність, КФА - 2,2 для жінок та 2.3 для чоловіків (будівні роботи, 

помічники бурильників, проходчики, текстильники, загальна маса 

сільськохозяйствених робітників та механізаторів, доярки, овочівники, 

деревооброблювальники, металурги, літейщики та інші.). 

Кожна група дорослого населення розподілена у свою чергу на 3 
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ростові категорії: 18 29 років, 30-39 років та 40-59 років. 
Таблиця 2.  

Норми фізіологічних потреб в енергії дорослого працездатного населення  
відповідно групам інтенсивності праці (фізичної активності) 

 
Група 

інтенсивності 
праці 

Зростові групи, 
рік 

Чоловіки Жінки 
кДж ккал кДж ккал 

І 18-29 
30-39 
40-59 

10251 
9623 
8786 

2450 
2300 
2100 

8368 
7950 
7531 

2000 
1900 
1800 

ІІ 18-29 
30-39 
40-59 

11715 
11088 
10460 

2800 
2650 
2500 

9204 
8996 
8786 

2200 
2150 
2100 

ІІІ 18-29 
30-39 
40-59 

13807 
13180 
12343 

3300 
3150 
2950 

10878 
10669 
10460 

2600 
2550 
2550 

ІV 18-29 
30-39 
40-59 

16380 
15540 
14700 

3900 
3700 
3500 

12761 
12390 
11924 

3050 
2950 
2850 

 
В таблиці наведені величини добової потреби в енергії дорослого 

працездатного населення в залежності від інтенсивності праці 

(фізичної активності). 

Для дітей та підлітків в енергії диференційовані по 9 літнім 

групам. 

Потреба в енергії дітей та підлітків, які знаходяться  в 

організаційних колективах, виховних, учбових, учбово-виховних, 

лікувальних, оздоровчих, лікувально-оздоровчих, дитячих та 

підліткових закладах. На 10-15% вище від фізіологічних; це 

стосується і тих, хто займається спортом, хореографією та інші., 

молоді, яка навчається у ПТУ, працює фізично - при розрахунках їх 

енергопотреби необхідно збільшувати на 15-25%. 

Згідно вікової класифікації населення старших вікових груп 
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поділяється на обличчя похилого (60-74 років) і старечого (75 років і 

старше) віку. Онтогенетична крива обміну речовин досягає низьких 

цифр і відповідно норми фізіологічних потреб в енергії відносно 

невеликі (табл. 3).  
 

Таблиця 3.  

Норми фізіологічних потреб в енергії осіб похилого та старіючого віку 

 

 

 

 

 

 

 

У раціонах підвищеної енергетичної цінності потребують 

спортсмени (бігуни, лижники, плавці і ін.), Які працюють на 

відкритому повітрі при низьких температурах, при виконанні деяких 

видів робіт в промисловості і в сільському господарстві, жінки в 

період годування дитини грудьми, при зниженою проти норми масі 

тіла. Посилене калорійне харчування показано в період одужання 

після важких виснажують захворювань та операцій, при туберкульозі, 

гіперфункції щитовидної залози і деяких інших захворювань. 

Зменшують енергоцінність раціону особам інтелектуальної праці 

і з малорухливим образом життя, зниженим обміном речовин, 

надлишковою масою тіла та ін. В клініці раціони з заниженою 

енергетичної цінності призначають при ожирінні, важких формах 

діабету, гострих шлунково-кишкових захворюваннях, загостренні 

Вік, 

рік 

Чоловіки Жінки 

кДж ккал кДж ккал 

60-74 8368 2000 7531 1800 

75+ 7531 1800 6694 1600 
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виразковою хворобою, подагрі, захворюваннях серця та судин. 

Відомо, що низькокалорійні раціони сповільнюють ріст і розвиток 

злоякісних пухлин. Підвищена ж енергоцінність діє в зворотному 

напрямку. 

Джерелами енергії в харчуванні служать вуглеводи, жири і білки. 

При згорянні в організмі 1 г жиру виділяється 9,0 ккал, такої ж 

кількості вуглеводів і білків - 4,0 ккал. Тому у випадках, коли виникає 

необхідність підвищити енергоцінність їжі без значного збільшення її 

обсягу і ваги, раціон збагачують жирами. У дорослої людини на 

частку вуглеводів має припадає більше половини (64%) 

енергоцінності харчового раціона, на частку жирів - 25% і на частку 

білків -11%. У харчуванні дітей і підлітків вуглеводи складає 61% 

енергоцінності раціону, жири -26% і білки - 13%. 

 

3.2.2. Нутрієнтний склад раціонів харчування різних груп 

населення 

 

Найважливішою (стрижневою) вимогою до їжі є її належний 

нутрієнтний (хімічний) склад, тобто якісна повноцінність. З їжею в 

організм надходить більше 50 різних незамінних поживних речовин 

(нутрієнтів) органічної і неорганічної природи, необхідних для 

пластичних (білки, в меншій мірі мінеральні речовини, жири і 

вуглеводи), біорегуляторних (білки, вітаміни, мікроелементи), 

пристосувально-регуляторних (харчові волокна, вода і ін.) і імуно-

регуляторних цілей (вітаміни, амінокислоти, поліненасичені жирні 
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кислоти, харчові волокна і ін.). Диспропорція в нутріентному складі 

раціонів (недолік одних і надлишок інших поживних речовин) є 

основним фактором ризику в харчуванні людини в сучасних умовах 

науково-технічного прогресу. 

Залежно від якісного складу, їжа може надавати 

найрізноманітніше вплив на організм. У зв'язку з цим І.П.Разенков, 

учень І. П. Павлова писав, що «... в якісно різноманітному харчуванні 

ми маємо потужний фактор, при допомозі якого функцію і трофіку 

тканин, органів, систем організму в цілому ми можемо змінювати в 

сваволі або в сторону їх посилення, або послаблення». 
Таблиця 4.  

Норми фізіологічних потреб в білках, жирах і вуглеводах дорослого 
працездатного населення відповідно групам інтенсивності праці (фізичної 
активності) 

Група 
праці 

Вік 
(роки) 

Чоловіки Жінки 
Білки, г Жи-

ри, г 
Вуглево
ди, г 

Білки, г Жи-
ри, г 

Вугл
е во-
ди, г 

Всьо-
го 

Твари
нні 
 
 

всьо-
го 

Твар
инні 
 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
І 18-29 67 37 68 392 55 30 56 320 

30-39 63 35 64 368 52 29 53 304 
40-59 58 32 58 336 50 28 51 288 

II 18-29 77 42 78 448 61 34 62 352 
30-39 73 40 74 424 59 32 60 344 
40-59 69 38 69 400 58 32 59 336 

III 18-29 91 50 92 528 72 40 73 416 
30-39 87 48 88 504 70 39 71 408 
40-59 81 45 82 472 69 38 70 400 

 IV 18-29 107 59 100 624 84 46 85 488 
30-39 102 56 100 592 81 45 82 472 
40-59 96 53 97 560 78 43 79 456 
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              Таблиця 5. 
 Норми фізіологічних потреб в білках, жирах і вуглеводах людей 

дорослого та похилого  віку 
 

Вік, 
роки 

Чоловіки Жінки 
Білки, г Жи Вуг- 

лево- 
ди, г 

Білки, г Жири, г Вуг- 
всьо 

го 
тварини ри, г всьо 

го 
тваринн

і 
 леводи,  

    ди, г 

60-74 65 30 60 300 58 29 54 270 
75 + 58 29 54 270 52 26 48 240 

 

Їжа людини повинна містить 22 вітаміни. Для 11 з них які 

найбільш добре вивчені розроблені фізіологічні норми.   

В організмі людини частіше всього виявляється недостатня 

кількість  ретинола (А), кальциферола (Р), тиаміна (В), рибофлавіна 

(В2), ніацина (РР), а особливо вітаміна С. Від рівня в організмі 

вітаміна С залежить його опірність несприятливим чинникам 

навколишнього середовища, в том числі й до інфекцій. Недоліком 

цього вітаміна в їжі поясняються нездужання, сонливість, швидке 

стомлювання. 
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Таблиця 6. 
Норми фізіологічних потреб у вітамінах дорослого працездатного на-
селення відповідно групам інтенсивності праці (фізичної активності) 

 
Вітаміни Групи інтенсивності праці 

І ІІ III IV 
А, мкг рет. 

єкв. 
1000 1000 1000 1000 

Д, мкг 2,5 2,5 2,5 2,5 
Е, мг 15 15 15 15 

К, мкг 80 80 80 80 
В, мг 1,2 1,4 1,6 1,9 
В2, мг 1,5 1,7 2,0 2,2 
В6, мг 2,0 2,0 2,0 2,0 
В9, мкг 250 250 250 250 
В2, мкг 3,0 3,0 3,0 3,0 

РР, мг 16,0 18,0 22,0 26,0 
С, мг 80 80 90 90 

 
Таблица 7.  

 
Норми фізіологічних потреб у вітамінах осіб похилого віку 

та старіючого віку 
 

Вітаміни Чоловіки Жінки 
60-74 75 + 60-74 75 + 

А, мкг рет. 
екв. 

2500 2200 2500 2200 

Д, мкг 2,5 2,5 2,5 2,5 

Е, мг 25 20 20 20 
К, мкг       80     80 80 80 
В, мг 1,7 1,5 1,5 1,5 
В2, мг 1,7 1,5 1,5 1,5 
В6, мг 3,3 3,0 3,0 3,0 
В9, мкг 250 230 230 230 
В12, мкг 3 3 3 3 
РР, мг 15 13 13 13 
С, мг 100 90 100 90 
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          Таблиця 8. 
Норми фізіологічних потреб у  водорозчинних вітамінах   

дітей та підлітків 
 

Вікові 
групи 

Водорозчинні вітаміни 
В, 
мг 

В2 

мг 
В6 

мг 
В9 

мкг 
В12 

мкг 
РР 
мг 

С 
Мг 

6 років 
(учні) 0,9 1,1 1,2 90 1,2 13 55 

7-10 років 1,0 1,2 1,4 100 1,4 15 60 
11-13 років 
(хлопчики) 

1,3 1,5 1,7 160 2,0 17 75 

11-13 
років  

(дівчата) 
1,1 1,3 1,4 150 2,0 15 70 

14-17 лет 
(юнаки) 1,5 1,8 2,0 200 2,0 20 80 

14-17 років 
(дівчата) 

1,2 1,5 1,5 180 2,0 17 75 

  
            Таблиця 9. 

Норми фізіологічних потреб у  жиророзчинних вітамінах  дітей та 
підлітків 

 
Вікові 
групи 

Водорозчинні вітаміни 
A D E K 

6 років 
(учні) 

650 10 8 25 

7-10 років 700 10 10 30 
11-13 років 
(хлопчики) 1000 10 13 45 

11-13 
років  

(дівчата) 
800 10 10 45 

14-17 лет 
(юнаки) 

1000 10 15 65 

14-17 років 
(дівчата) 1000 10 13 55 
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        Таблиця 10. 

Норми фізіологічних потреб в мінеральних речовинах населення 
працездатного віку, мг 

 
Мінеральна 

речовина 
Чоловіки Жінки 

Кальцій 800 800 
Фосфор 1200 1200 
Магній 400 400 
Залізо 10 18 
Цинк 15 12 
Йод 0,15 0,15 

 
 

Таблиця 11. 
 

Норми фізіологічних потреб в мінеральних речовинах дітей та 
підлітків, мг 

 
Вікові 
групи 

Кальцій Фосфор Магній Залізо Цинк Йод 
 

6 років 
(учні) 

800 800 150 12 10 0,1 

7-10 років 1000 1000 170 12 10 0,12 
11-13 років 
(хлопчики) 

1200 1200 280 15 15 0,15 

11-13 
років  

(дівчата) 

1200 1200 270 15 12 0,15 

14-17 лет 
(юнаки) 

1200 1200 400 12 15 0,2 

14-17 років 
(дівчата) 

1200 1200 300 15 13 0,2 
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Таблиця 12. 

 
Норми фізіологічних потреб в мінеральних речовинах людей 

похилого та старіючого віку 
 

Мінеральна речовина Норма. Мг 
1 2 

Кальцій 800 
Фосфор 1200 

1 2 
Магній 400 
Залізо 15 
Цинк 15 
Йод 0,15 
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Таблиця 13. 

                                 Добова потреба спортсменів у вітамінах, мг 
 

Вид спорту Вітаміни 
 С В1 В2 РР А Е 

Гімнастика, фігурне 
катання 

120-175 2,5-3,5 3,0-4,0 21-35 2,0-3,0 15-30 

Легка атлетика, біг на 
короткі дистанції, 

стрибки 

150-200 2,8-3,6 3,6-4,2 30-36 2,5-3,5 22-25 

Біг на середні та довгі 
дистанції 

180-250 3,0-4,0 3,6-4,8 32-42 3,0-3,8 25-40 

Біг на довгі дистанції, 
спортивна ходьба 

200-350 3,2-5,0 3,9-5,0 32-45 3,2-3,8 28-35 

Плавання та водне 
поло 

150-250 2,9-3,9 3,4-4,5 25-40 3,0-3,8 28-35 

Важка атлетика, 
метання 

175-210 2,5-4,0 4,0-5,5 25-45 2,8-3,8 20-35 
 

Боротьба, бокс 175-250 2,4-4,0 3,8-5,2 25-45 3,0-3,8 20-35 

Гребля 200-300 3,1-4,5 3,6-5,3 30-45 3,0-3,8 25-45 
Футбол, хокей 180-220 3,0-3,9 3,9-4,4 30-45 3,0-3,6 25-35 

Баскетбол, волейбол 190-240 3,0-4,2 3,8-4,8 30-40 3,2-3,7 25-33 

Велогонки: 
Гонки на треку 
Гонки на шосе 

 
150-250 
200-350 

 
3,5-4,0 
4,0-4,8 

 
4,0-4,6 
4,6-5,2 

 
28-40 
32-45 

 
2,8-3,6 
3,0-3,8 

 
28-35 
30-45 

Кінний спорт 130-175 2,7-3,0 3,0-3,5 24-30 2,0-2,7 20-30 
Парусний спорт 150-200 3,1-3,6 3,6-4,2 30-35 2,8-3,7 20-30 

Кульова стрільба, 
стрільба з лука 

130-180 2,6-3,5 3,0-4,0 25-35 3,5-4,0 20-35 

Лижний спорт: 
Короткі дистанції 

Довгі дистанції 

 
150-210 
200-350 

 
3,4-4,0 
3,8-4,9 

 
3,8-4,6 
4,3-5,6 

 
30-40 
34-45 

 
3,0-3,6 
3,0-3,8 

 
20-40 
30-45 

Ковзанярський спорт 150-200 3,4-3,9 3,8-4,4 30-40 2,5-3,5 20-40 
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               Добові норми споживання мінеральних елементів для 

спортсменів  представлено у таблиці. 
 

                                                                                Таблиця 14. 

Добова потреба спортсменів у мінеральних речовинах, мг 
 

Вид спорту Кальцій Фосфор Залізо Магній Калій 
Гімнастика, 
фігурне катання 

1000-1400 1250-1750 25-35 400-700 4000-5000 

Легка атлетика, біг 
на короткі 
дистанції,стрибки 

1200-2100 1500-2600 25-40 500-700 4500-5500 

Біг на середні та 
довгі дистанції 

1600-2300 2000-2800 30-40 600-800 5000-6500 

Біг на довгі 
дистанції, 
спортивна ходьба 

1800-2800 2200-3500 35-45 600-800 5000-6500 

Плавання та водне 
поло 1200-2100 1500-2600 25-40 500-700 4500-5000 

Важка атлетика, 
метання 2000-2400 2500-3000 20-35 500-700 4000-6500 

Боротьба, бокс 2000-2400 2500-3000 20-35 500-700 5000-6000 

Гребля 1800-2500 2250-3100 30-45 600-800 5000-6500 
Футбол, хокей 1200-1800 1500-2250 25-30 450-650 4500-5000 
Баскетбол, 
волейбол 1200-1900 1500-2370 25-40 450-650 4000-6000 

Велогонки:  
Гонки на треку 
Гонки на шосе 

 
1300-2300 
1800-2700 

 
1600-2800 
2250-3400 

 
25-30 
30-40 

 
500-700 
600-800 

 
4500-6000 
5000-7000 

Кінний спорт 1000-1400 1250-1750 25-30 400-600 4000-5000 
Парусний спорт 1200-2200 1500-2750 20-30 400-700 4500-5500 
Кульова стрільба, 

стрільба з лука 
1000-1400 1250-1750 20-30 400-500 4000-5000 

Лижний спорт: 
Короткі дистанції 

Довгі дистанції 

 
1200-2300 
1800-2600 

 
1500-2800 
2300-3250 

 
25-40 
30-45 

 
500-700 
600-800 

 
4500-5500 
5000-7000 

Ковзанярський 
спорт 

1200-2300 2500-2800 25-40 500-700 4500-6500 
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                      Основні принципи харчування спортсменів 
Харчування спортсменів - один з найважливіших факторів 

збереження здоров'я, підвищення працездатності та досягнення 
високих спортивних  
результатів. Воно повинно 
будуватися на наступних 
принципах: 

1.Харчування повинно 
бути науково 
обґрунтованим і 
апробованим. 

2.Харчування повинно 
бути осмисленим, тобто 

спортсмен має бути інформованим про всі нюанси харчування. 
3. Харчування повинно бути комплексним, тобто включати 

компоненти, 
які діють на різні ланки метаболізму. 

4. Харчування повинно бути доступним із врахуванням 
матеріальних 
доходів спортсмена. 

5. Харчування повинно постачати організм необхідною 
кількістю енергії 
і відповідно до її витрат під час спортивних навантажень. 

6.Дотримання збалансованості харчування відповідно до виду 
спорту та інтенсивності фізичних навантажень. 

7.Підбір адекватних форм харчування (продуктів, харчових 
речовин і їх комбінацій) в періоди інтенсивних і довготривалих 
фізичних навантажень, підготовки до змагань, самих змагань і 
відновлення після них. 

8. Використання харчових речовин з метою активації та регуляції 
внутрішньоклітинних метаболічних процесів в різних органах і 
тканинах. 
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3.3 ЗБАЛАНСИРОВАНІСТЬ ХАРЧОВИХ РЕЧОВИН – 

ВАЖЛИВИЙ ПРИНЦИП РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ. 

 

Впровадження принципів збалансированості в харчуванні різних 

груп вікових та професійних груп населення є основною задачею 

сучасної науки про харчування. 

При збалансированості харчування передбачаються оптимальні 

кількісні та якісні взаємозв‘язки основних харчових та біологічно 

активних речовин – білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та 

мінеральних елементів. Збалансированість харчування забезпечує 

найбільш фізіологічні благо приємне співвідношення ессенціальних 

складових частин харчових речовин – амінокислот, білків, жирних 

кислот жирів, крохмалю та цукру, вуглеводів, взаємозв‘язку окремих 

вітамінів між собою та з іншими компонентами харчування 

(амінокислоти, жирні кислоти та інші), а також зв‘язок та вплив 

мінеральних елементів на прояв біологічних властивостей в організмі 

інших харчових речовин та їх складових частин. Особливе значення 

надається збалансированості незамінних, так названих есенціальних 

речовин, не синтезируємих в організмі людини, є або синтезируємий  

з недостатньою швидкістю і в межовій кількості.  

До основних незамінних компонентів в харчуванні людини 

відносяться 8-10 незамінних амінокислот, 3-5 поліненасичених 

жирних кислот (ПНЖК), всі вітаміни і більшість мінеральні елементі. 

Крім того, незамінними речовинами є деякі природні фізіологічні 
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комплекси високої біологічної активності: фосфоліпіди, білково-

лецетинові комплекси, ліпопротеїди, глюкопротеїди, фосфопротеїди 

та багато інших природних комплексних з‘єднань, які присутні в їжі 

людини. 
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