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АНТИОКСИДАНТНІ ВЛАСТИВОСТІ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ 
 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що сьогодні велика увага 
приділяється розробці кондитерських виробів з використанням рослинної сировини. 
Особливий інтерес викликає здатність рослин проявляти антиоксидантні властивості, 
завдяки вмісту в своєму складі біоантиоксидантів: вітамінів, біофлавоноїдів, дубильних 
речовин, органічних кислот. Антиоксиданти – речовини, здатні гальмувати процеси 
радикального окиснення органічних і високомолекулярних сполук, й тим самим знижувати 
вихід продуктів окиснення: гідропероксидів, спиртів, альдегідів, кетонів, жирних кислот. Це 
є дуже важливим, оскільки вільні радикали в організмі людини стають причиною 
передчасного старіння, променевої хвороби, токсикозів, захворювань серцево-судинної 
системи, різних видів злоякісних пухлин, нейродегеративних захворювань (паркінсонізм, 
хвороба Альцгеймера тощо). Споживання природних антиоксидантів сприяє зниженню 
інтенсивності вільнорадикальних процесів, що ведуть до виникнення та прогресування 
великої кількості небезпечних захворювань [1]. 

До природних антиоксидантів відносять аскорбінову кислоту, флавоноїди, фенольні 
сполуки, сірковмісні сполуки, ферменти-антиоксиданти, мікроелемент селен, токофеноли, 
вітамін А та фосфоліпіди. Найбільш поширеними і ефективними антиоксидантами 
вважаються ароматичні сполуки: фенольні речовини, аміни, амінофеноли. 

Природні антиоксиданти, отримані з рослин, містять у своєму складі фенольні та 
поліфенольні сполуки, каротиноїди, здатні швидко реагувати з пероксидними радикалами, 
руйнувати гіпероксиди без утворення вільних радикалів, що веде до розриву ланцюга і 
сповільнення швидкості окиснення. Крім того, використання природних антиоксидантів 
підвищує харчову й біологічну цінність продукту. 

Джерелом природних антиоксидантів можуть бути продукти рослинного походження: 
калина, глід, обліпиха, айва, абрикоси, персики, насіння винограду, чорниця, брусниця, 
груша, суниця лісова, журавлина, інжир, горобина, боби, горошок зелений, редька, морква, 
капуста червона листова, перець червоний солодкий, ячмінь, зародки пшениці, насіння 
лимонника, плоди шипшини, трави деревію, череди, шавлії, фіалки триколірної, листя 
бадану, імбир, гвоздика та інші рослини, що містять у своєму складі поліфенольні речовини. 

Деякі лікарські трави, що мають антиоксидантну активність, – унікальні. Наприклад, 
гінкго білоба – це єдина рослина, що вижила після Хіросіми та залишилася незмінною з часу 
Льодяникового періоду завдяки своїй стійкості до забруднень навколишнього середовища. 
Крім того, природні антиоксидантні властивості мають золотий вус, імбир та чортополох. 
Зокрема, чортополох молочний має унікальне поєднання лікувальних та антиоксидантних 
властивостей. Завдяки високому вмісту натуральної речовини – силимарину, чортополох 
молочний посилює детоксикаційну функцію печінки, запобігає руйнуванню гепатоцитів та 
сприяє регенерації печінкової тканини, має вагому антиоксидантну дію. Силимарин – це 
суміш глікозідів (силибін, силідіанін, силіхристинін), яка перш за все допомагає печінці 
виконувати детоксикаційну функцію, у тому числі за рахунок підвищення рівня 
антиоксидантного захисту (підвищується рівень супероксидисмутази та 
глютатионпероксидази) [2]. 

Вченими досліджено антиоксидантну активність лабазника в’язолистого, трави 
розмарину, квітів ромашки, шавлії лікувальної, евкаліпту, звіробою продірявленого, 
чабрецю, сабельника, малини звичайної, трави горця пташиного, м’яти перцевої, квітів 
деревію звичайного, пустирника п’ятилопастного, березових бруньок, чаги (березового 



гриба), подорожника великого, ромашки аптечної, кропиви дводомної, листя амаранту, 
коріння оману високого (табл. 1) [3]. 

 
Таблиця 1 

Антиоксидантна здатність (АОЗ) водних настоїв рослинної сировини, кКл/100 мл 

Рослинна сировина АОЗ, 
кКл/100 мл Рослинна сировина АОЗ, 

кКл/100 мл 
Лабазник в’язолистний 4,55 ± 0,01 М’ята перцева 0,89 ± 0,03 
Розмарин (трава) 4,52 ± 0,01 Деревій звичайний (квіти) 0,78 ± 0,06 
Ромашка (квіти) 2,24 ± 0,01 Пустирник п’ятилопастний 0,76 ± 0,03 
Шавлія лікувальна 1,90 ± 0,02 Береза (бруньки) 0,68 ± 0,02 
Евкалипт 1,75 ± 0,06 Чага (березовий гриб) 0,57 ± 0,02 
Звіробій продирявленний 1,58 ± 0,04 Подорожник великий 0,49 ± 0,05 
Чабрець 1,34 ± 0,06 Ромашка аптечна 0,48 ± 0,01 
Сабельник 1,14 ± 0,05 Кропива двудомна 0,46 ± 0,03 
Малина звичайна 1,09 ± 0,07 Листя амаранта 0,42 ± 0,01 
Трава горця пташиного 1,06 ± 0,05 Оман високий (коріння) 0,27 ± 0,01 
 

Аналізуючи отримані дані можна стверджувати, що найбільшу антиоксидантну 
здатність з досліджених зразків рослинної сировини мають лабазник в’язолистний, трава 
розмарину, квіти ромашки. Це пов’язано з високим вмістом токоферолу та каротиноїдів, які 
посилюють антиокислюючу здатність екстрактів, де містяться терпеноїди фенольного типу. 
Найменшу антиоксидантну здатність має листя амаранту та коріння оману високого. 

Наявність сильних антиоксидантів, які повністю інгібують окислення, не виявлено у 
зразках трави деревію та полині гіркої. Дані екстракти можуть лише уповільнювати 
швидкість перекисного окислення (табл. 2) [3]. 

 
Таблиця 2 

Вміст речовин, які впливають на антиоксидантну дію 
Найменування рослинного 

препарату 
Сполуки, які забезпечують уповільнення процесу перекісного 

окислення 
Деревій (трава)  Терпеноїди – до 24 % (у т. ч. флавоноїди), стерини –12,3 %; віск 

– 38,6 % 
Полин гірка (трава)  Терпени та терпеноїди – до 19 % (флавоноїди – до 9 %); 

стероїди – 11,2 %; вітаміни А, Е – до 1 %; віск до 60 % 
 

Присутність в екстрактах окремо токоферолів або каротиноїдів, а також низький вміст 
фенольних сполук терпеноїдної фракції сприяє лише зниженню швидкості окислення, що 
можна простежити на прикладі деревію та полині гіркої, тому є сенс компонувати рослинну 
сировину одного типу антиоксидантної дії з іншим типом, з метою поєднання різних 
механізмів, що попереджують окислення. 

Отже, введення до рецептури харчових продуктів рослинної сировини з 
антиоксидантними властивостями дозволить забезпечити антиоксидантний ефект як на стадії 
зберігання, так і за впливом на організм людини в цілому.  
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