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ВСТУП

Біохімія є наукою, яка вивчає будову, метаболізм та функціо-
нування біогенних молекул у клітинних структурах тварин, які є 
живими системами і використовуються для отримання м’яса. 

Вивчаючи запропонований матеріал, необхідно мати на увазі, 
що його назва дещо умовна, оскільки і м’ясо, і м’ясопродукти — це 
не живі системи й тому не можуть бути повною мірою об’єктами 
біохімічного розгляду. Проте глибока промислова переробка та збе-
рігання біологічних матеріалів без знання основ загальної біохімії в 
наш час немислимі. Тому зміст навчального посібника безпосеред-
ньо пов’язаний з технологією переробки забійних тварин і вивчає 
не живі організми, а їхні зміни після припинення життєдіяльності.

Сучасному технологу підприємства м’ясопереробної галузі слід 
приділяти увагу не тільки будові, складу та фізико-хімічним влас-
тивості тканин м’яса, а й основним закономірностям процесів та 
змінам, що відбуваються з м’ясом після забою тварин, під час збері-
гання та під впливом біологічних і фізико-хімічних факторів. 

Знаючи фізико-хімічні процеси та зміни, що відбуваються у м’ясі, 
технолог м’ясопереробної галузі отримує високоякісну сировину 
з характерними смаком, кольором, ароматом та функціонально-
технологічними властивостями для подальшого виробничого про-
цесу. Якщо ігнорувати біохімічні принципи утримування і відгодівлі 
сільськогосподарських тварин, то у виробництво замість нормаль-
ного потрапляє м’ясо, що відрізняється від стандартного морфоло-
гічними, фізико-хімічними і функціонально-технологічними влас-
тивостями.

В основі технологічних процесів, що відбуваються в процесі 
виготовлення м’ясопродуктів, здебільшого лежать біохімічні або 
пов’язані з ними фізико-хімічні перетворення різних компонентів 
вихідної сировини. Тому знання з біохімії необхідні для керуван-
ня біохімічними процесами, які протікають у живих організмах, та 
зможуть використовуватися під час контролю сировини та готових 
м’ясних продуктів. 

Якість готових виробів залежить в основному від зміни білків 
у процесі технологічного оброблення тваринної сировини. Разом 
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з тим велике значення має вивчення біологічної ролі в прижит-
тєвих і посмертних перетвореннях інших компонентів тканин: 
вуглеводів, ліпідів, екстрактних речовин та ін. Тому технологові 
м’ясопереробної галузі необхідно знати будову, фізико-хімічні і біо-
хімічні властивості тканин м’яса, а також їх зміни, що відбуваються 
внаслідок дії різних чинників. Знання основ біохімії м’яса і фізико-
хімічних процесів, що в ньому відбуваються, відіграє важливу роль 
в удосконаленні технологічних процесів і створенні нових напрямів 
у переробці сировини тваринного походження.

На сьогодні в Україні недостатньо навчальної літератури з основ 
біохімії та фізико-хімії м’яса та м’ясопродуктів. Ті, що існують, при-
діляють увагу біохімії м’язів тварин. Тому основним завданням цьо-
го видання є систематизація знань з основ біохімії м’яса і особливо 
біохімічних та фізико-хімічних процесів, які відбуваються в ньому 
під час перероблення.

Навчальний посібник складається з чотирьох розділів. У пер-
шому розділі характеризується склад, властивості, харчова та біо-
логічна цінність м’яса і м’ясопродуктів. Другий розділ дає знання 
з біохімії тканин і органів сільськогосподарських тварин і птиці. 
Розглядаються біохімічні функції, морфологічна характеристика 
та хімічний склад м’язової, сполучної, нервової тканин, крові, вну-
трішніх органів сільськогосподарських тварин і птиці, ендокрин-
них і травних залоз, яєць. Наступний розділ присвячений змінам 
біохімічних властивостей м’яса під впливом біологічних і фізико-
хімічних чинників: після забою, під дією мікроорганізмів, у процесі 
соління, копчення, сушіння, у процесі холодильного і теплового об-
роблення. Фізичні властивості м’яса і м’ясопродуктів (структурно-
механічні, теплофізичні, електрофізичні та оптичні) подані в чет-
вертому розділі.

Матеріал начального посібника викладено з урахуванням знань, 
отриманих студентами при вивченні біохімії, фізичної та колоїд-
ної хімії, теоретичних основ харчових технологій тощо. Знання, що 
будуть отримані під час вивчення фізико-хімічних та біохімічних 
основ технології м’яса і м’ясопродуктів, дадуть студентам змогу 
краще засвоїти спеціалізований матеріал з технології зберігання, 
консервування та перероблення м’яса.

Для самоперевірки знань студентів та засвоєння матеріалу в 
кінці кожного підрозділу наведено запитання для самоконтролю.
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РОЗДІЛ 1

ХАРАКТЕРИСТИКА М’ЯСА ТА М’ЯСОПРОДУКТІВ

1.1. Значення м’яса в харчуванні 

М’ясо є одним з найцінніших продуктів харчування. Воно необ-
хідне як матеріал для будови тканин організмом, синтезу і обміну 
речовин, як джерело енергії. М’ясо є основним білковим продуктом 
харчування та одним з важливих джерел надходження жирів в ор-
ганізм людини. 

М’ясо та м’ясопродукти — традиційна і одночасно унікальна 
складова частина раціонів харчування. Унікальність м’яса полягає 
у високій енергоємності, збалансованості амінокислотного складу 
білків, наявності біологічно активних речовин і високій засвоюва-
ності, що в сукупності забезпечує нормальний фізичний і розумо-
вий розвиток людини.

У даний час зросли потреби населення в м’ясних продуктах ви-
сокої якості — з привабливим товарним виглядом, смаковими і тех-
нологічними властивостями, а також високою харчовою цінністю.

Якість харчового продукту — ступінь досконалості властивос-
тей та характерних рис харчового продукту, які здатні задовольни-
ти потреби (вимоги) та побажання тих, хто споживає або викорис-
товує цей харчовий продукт. Якість м’ясопродукту — це широкий 
спектр властивостей, що характеризує харчову, біологічну та енер-
гетичну цінність, безпечність, а також органолептичні, структурно-
механічні, функціонально-технологічні характеристики продукту 
та ступінь їх проявлення. Значення цих показників залежить на-
самперед від складу сировини, біохімічних змін у процесі техноло-
гічного оброблення та інших факторів впливу (схема 1.1).

Сучасне уявлення про кількісні та якісні потреби людини в хар-
чових речовинах відображені в концепціях збалансованого і адек-
ватного харчування. Згідно з першою концепцією в процесі нор-
мальної діяльності в людини є потреба в певних кількостях енергії 
та комплексі харчових речовин: білках, амінокислотах, вуглеводах, 
жирах, жирних кислотах, мінеральних речовинах, вітамінах, деякі з 
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яких є незамінними, тобто не синтезуються в організмі, але необхід-
ні йому для життєдіяльності. Друга переконливо доводить, що ком-
поненти їжі повинні бути в чіткому співвідношенні, саме це визна-
чає засвоюваність їжі та регулює харчування на рівні гомеостазу.

Харчова цінність м’ясопродуктів визначається хімічним скла-
дом — вмістом білків, жирів, вуглеводів, екстрактних речовин, ві-
тамінів, макро- і мікроелементів; біологічною цінністю — набором і 
вмістом незамінних факторів харчування. 

На основі багаторічних медико-біологічних досліджень ФАО/
ВОЗ (1973 р.) було запропоновано критерій визначення якості біл-
ка — еталон, збалансований за незамінними амінокислотами, що 
найбільше відповідає потребам організму. За еталон приймають 
білки молока або яйця (табл. 1.1).

Зміна в процесі оброблення біологічно важливих компонентів, 
які входять до складу м’яса, впливає на якість готових продуктів і 
визначається мірою доступності цих компонентів до дії ферментів 
травного каналу, здатністю засвоюватися, задовольняти певні фізі-
ологічні потреби організму людини.

Харчові речовини м’яса є джерелом біологічно необхідних, неза-
мінних речовин. У середньому доросла людина протягом доби по-
винна отримувати з їжею 1–1,2 г білка на 1 кг маси тіла, що на рік 
становить — 20 кг повноцінного білка. З 20 амінокислот 8 є незамін-
ними, на відміну від інших, вони не синтезуються в організмі. Тому 
30% добового білкового раціону дорослої людини повинні складати 
повноцінні білки, які містять усі незамінні амінокислоти.

Схема 1.1. Фактори, що впливають на якість м’ясопродуктів

 
Якість м’ясопродукту 

Сировина і 
допоміжні матеріали 

Сучасне 
технологічне 
обладнання 

Відпрацьована 
технологічна схема 

виробництва 

Рецептури, технологічні 
режими і параметри 

виробництва 

Умови зберігання, 
транспортування і 

реалізації 
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Таблиця 1.1
Еталон якості білка, збалансований за незамінними 

амінокислотами, г/100 г білка 

Амінокис-
лота

Вид білка

Куряче 
яйце

Молоко Еталон ФАО/ВОЗ

Жіноче Коров’яче
Для 

дорослих
Для дітей віком

2–5 років
Ізолейцин 6,9 6,4 6,4 4,2 2,8
Лейцин 9,4 8,9 9,9 7,0 6,6
Валін 7,4 6,6 6,9 4,8 3,5
Фенілала-
нін

5,8 4,6 4,9 7,3 6,3

Тирозин 4,1 5,5 5,1 7,3 6,3
Цистин 2,3 2,1 0,9 2,6 2,5
Метіонін 3,3 2,2 2,4 2,6 2,5
Треонін 5,0 4,6 4,6 3,5 3,4
Триптофан 1,6 1,6 1,4 1,1 1,1
Лізин 6,9 6,3 7,8 5,1 5,8

Ліпіди м’яса відрізняються від ліпідів рослинних продуктів; 
їхня активність як структурного матеріалу для побудови клітин у 
10–20 разів вища. Жири є джерелом енергії, в раціоні здорової лю-
дини вони повинні покривати 30% енерговитрат.

Енергія, яка вивільняється з харчових речовин у процесі біоло-
гічного окислення та використовується для забезпечення фізіоло-
гічних функцій організму, визначає енергетичну цінність харчового 
продукту. Білки і вуглеводи (засвоювані) в організмі дають близько 
16,7кДж (4 ккал), а жири — 37,7 кДж (9 ккал) на 1 г продукту. За-
лежно від виду м’яса і його складу м’ясопродукти мають різну енер-
гоємність — від 90 до 500 ккал на 100 г продукту. 

Переваги м’ясопродуктів залежать від того, наскільки вони за-
довольняють потреби організму в речовинах, необхідних для здій-
снення процесів обміну речовин і енергії. Ці властивості залежать 
не тільки від вмісту в продуктах певних речовин, а й від міри ви-
користання їх організмом — засвоюваності. Білок засвоюється орга-
нізмом на 84,5%, жир — на 94%, вуглеводи — на 95,65%.
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1.2. Склад м’яса сільськогосподарських тварин

М’ясо — це туша або частина туші, одержана від забою тварини, що 
є сукупністю м’язової, жирової, сполучної та кісткової (або без неї) тка-
нин (схема 1.2). Тканиною називають групу клітин, однакових за мор-
фологічною будовою, які виконують спеціальну функцію і об’єднані 
міжклітинною речовиною. Будова, склад і властивості тканин різні.

Схема 1.2. Типи тканин м’яса забійних тварин

Співвідношення тканин у м’ясі різних видів сільськогосподар-
ських тварин представлені в табл. 1.2.

Будова, склад і властивості тканин м’ясної туші різні. Харчова 
цінність м’яса залежить від співвідношення тканин, що входять до 
його складу, яка під час виготовлення м’ясопродуктів може бути 
штучно змінена.

Вміст у м’ясі різних компонентів значною мірою залежить від 
співвідношення м’язової, жирової, сполучної та інших тканин. Най-
вищу харчову цінність мають м’язова та жирова тканини, наймен-
шу — сполучна.

Таблиця 1.2
Співвідношення окремих тканин у м’ясі сільськогосподарських 

тварин різних видів

Тканина
Частка тканини у м’ясі, % до маси обробленої 

туші
Яловичина Свинина Баранина

М’язова 57,0–62,0 39,0–58,0 49,0–56,0
Жирова 3,0–16,0 15,0–45,0 4,0–18,0
Сполучна 9,0–12,0 6,0–8,0 7,0–11,0
Кісткова і хрящова 17,0–29,0 10,0–18,0 20,0–35,0
Кров 0,8–1,0 0,6–0,8 0,8–1,0

 
Тканини м’яса забійних тварин 

 
М’язова  Сполучна  Кров  Нервова 

 
         

Жирова  Власне сполучна  Хрящова  Кісткова  Покривна 
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Якість м’яса визначається складом, кількісним співвідношенням 
тканин і їх фізико-хімічними, морфологічними характеристиками, 
які залежать від виду, породи, віку, статі, вгодованості тварини та 
інших чинників.

Травні ферменти травного каналу людини краще перетравлю-
ють м’язову тканину, ніж сполучну. Разом з тим білки, які входять 
до складу сполучної тканини, хоч і мають порівняно невисоку хар-
чову цінність, все ж таки відіграють значну роль; амінокислоти, які 
вивільняються з неповноцінних білків у процесі травлення, допо-
внюють амінокислотні суміші, що утворюються з інших білків.

1.3. Хімічний склад, харчова і біологічна цінність 
м’яса і м’ясопродуктів

Головними чинниками, що визначають м’ясну продуктивність 
і якість м’яса, є порода, стать, вік, вгодованість, технологія утриму-
вання, вирощування і відгодівлі худоби (табл. 1.3). 

Таблиця 1.3
Середній хімічний склад м’яса великої рогатої худоби 

залежно від вгодованості
Категорія 

вгодованості
Вміст, %

Вода Білок Жир Зола
Вища 59,2 17 22,9 0,9
Середня 68,3 20 10,7 1,0
Нижньосередня 74,1 21 3,8 1,0

Кількісне співвідношення вологи, білка та жиру впливає на по-
казники харчової цінності м’яса. До складу м’яса також входять 
вуглеводи, екстрактивні та мінеральні речовини, вітаміни, фер-
менти. Білки м’яса містять у своєму складі незамінні амінокисло-
ти, жири — ненасичені жирні кислоти і значно впливають на його 
енергетичну цінність. 

Якість м’яса характеризують за співвідношенням вода–білок–
жир. Між вмістом вологи і жиру існує зворотна кореляційна за-
лежність (табл. 1.4). Вміст вологи в м’язовій тканині з віком в усіх 



15

Розділ 1. Характеристика м’яса і м’ясопродуктів   

тварин зменшується. У м’ясі з невеликим вмістом жиру білків і во-
логи більше, ніж у жирному м’ясі, тому загальна калорійність його 
менша. Вміст харчових компонентів і калорійність готових м’ясних 
продуктів залежать від співвідношення тканин і методів техноло-
гічного оброблення. 

Білки — найважливіші в біологічному відношенні та складні 
за хімічною структурою речовини. Харчова перевага м’яса визна-
чається насамперед наявністю в ньому білкових комплексів, які є 
пластичним і енергетичним матеріалом.

Синтез білка можливий лише за наявності всіх незамінних 
амінокислот у заданій кількісній пропорції. Біологічна цінність 
білків визначається вмістом у них незамінних амінокислот, які 

Таблиця 1.4
Хімічний склад і енергетична цінність м’яса 

сільськогосподарських тварин

Вид м’яса
Вміст, % Енергетична 

цінність, 
ккалВода Білок Жир

Мінеральні 
речовини

М’ясо поросят 75,4 20,6 3,0 1,0 109
Свинина: 

бекон 54,2 17,0 27,8 1,0 318
м’ясна 51,5 14,3 33,3 0,9 357
жирна 38,4 11,7 49,3 0,6 491

Яловичина: 
1-а категорія 64,5 18,6 16 0,9 218
2-а категорія 69,2 20 9,8 1,0 168

Телятина: 
1-а категорія 77,3 19,7 2,0 1,0 97
2-а категорія 78,0 20,4 0,9 1,1 89

Конина: 
1-а категорія 69,6 19,5 9,9 1,0 167
2-а категорія 73,9 20,9 4,1 1,1 121

Баранина: 
1-а категорія 67,3 15,6 16,3 0,8 206
2-а категорія 69,7 19,8 9,6 0,9 166

М’ясо кроля 66,7 21,2 11 1,2 183
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не синтезуються в організмі людини і повинні надходити з їжею. 
Головною ознакою повноцінних білків є те, що до складу їх моле-
кул поряд з іншими амінокислотами входять радикали незамінних 
амінокислот (валіну, лейцину, ізолейцину, триптофану, метіоніну, 
лізину, фенілаланіну, треоніну). Чотири амінокислоти (тирозин, 
цистеїн, аргінін, гістидин) вважають умовно незамінними. Най-
більш дефіцитні амінокислоти — лізин, триптофан і сума сірковміс-
них (метіонін + цистин). У табл. 1.5 наведено вміст амінокислот у 
м’ясі залежно від виду тварини.

Таблиця 1.5
Вміст амінокислот у м’ясі залежно від виду тварини

Амінокислота
Вміст, мг на 100 г

Яловичина Баранина Свинина
Незамінні амінокислоти 7131 5778 5619
Зокрема:

валін 1035 820 831
ізолейцин 782 754 708
лейцин 1478 1116 1074
лізин 1589 1235 1239
метіонін 445 356 342
триптофан 210 198 191
фенілаланін 796 611 580

Замінні амінокислоти 11292 9682 8602
Зокрема:

аланін 1086 1021 773
аргінін 1046 993 879
аспарагінова кислота 1771 1442 1322
гістидин 710 480 576
гліцин 937 865 695
глутамінова кислота 3073 2459 2224
оксипролін 290 295 170
пролін 685 741 650
серин 780 657 611
тирозин 658 524 520
цистин 259 205 183

Загальна кількість 18 429 15 460 14 221
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За амінокислотним складом м’язи однієї й тієї самої тварини і 
однойменні м’язи свиней, великої рогатої худоби та овець аналогіч-
ні. Помітно відрізняються за вмістом деяких амінокислот відруби 
м’яса, у складі яких міститься багато сполучної тканини.

Існує декілька методів визначення біологічної цінності білка 
(схема 1.3). 

Схема 1.3. Показники потенційної біологічної цінності білка

Розрахунковим методом можна визначити індекс біологічної 
цінності або амінокислотний скор (відношення скору білка продук-
ту до скору білка еталону). Для м’ясних виробів розрахунок ведуть 
або для всіх незамінних амінокислот, або для трьох найбільш дефі-
цитних: лізину, триптофану і суми сірковмісних (метіоніну + цис-
тину). Визначення якісного білкового показника (співвідношення 
кількості триптофану до оксипроліну) дає можливість установити 
співвідношення м’язових і сполучнотканинних білків. Дефіцит не-
замінних амінокислот залежить від якісного складу сировини (на-
приклад, білок крові містить мало метіоніну та ізолейцину) та від 
дії різних зовнішніх чинників: при жорстких режимах термообро-
блення і лужного гідролізу руйнується низка амінокислот.

Співвідношення триптофан/оксипролін різне і залежить від 
виду м’яса та вгодованості тварини; воно складає для яловичини 6,4 
(для худої – 2,5), для баранини – 5,2, для свинини – 7,2, для м’яса 
птиці — 6,7.

Знаючи амінокислотний склад і показники біологічної цінності, 
можна мати уявлення лише про потенційну цінність білкового ком-
понента, оскільки організм людини використовує не все, що над-
ходить до нього з їжею.

На вміст амінокислот у м’ясі і м’ясопродуктах можуть впливати 
способи технологічного оброблення (варіння, автоклавування, кон-
сервування).

Жири є другим компонентом, що кількісно переважає в скла-
ді м’яса. Ці речовини беруть участь майже в усіх процесах обміну 
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в організмі та впливають на інтенсивність багатьох фізіологічних 
процесів.

Жири м’яса представлені тригліцеридами, фосфоліпідами, хо-
лестерином (табл. 1.6). 

Таблиця 1.6
Масова частка ліпідів у м’ясі різних тварин, 

г на 100 г їстівної частини

М’ясо
Тригліце-

риди
Фосфо-

ліпіди
Холе-
стирин

Поліненасичені жирні кислоти

Ліно-
лева

Ліноле-
нова

Арахідо-
нова

Яловичина 13,10 0,80 0,07 0,35 0,12 0,017
Баранина 15,30 0,88 0,07 0,33 0,14 0,016
Свинина 32,00 0,84 0,07 3,28 0,22 0,14

Біологічна роль тригліцеридів полягає в тому, що вони є джере-
лом енергії та містять поліненасичені жирні кислоти, які не синте-
зуються в організмі людини, а також є єдиним джерелом жиророз-
чинних вітамінів.

Із поліненасичених жирних кислот до біологічно активних від-
носиться лінолева, ліноленова і арахідонова. Суміш цих кислот 
отримала назву вітаміну F. Нестача цих кислот у їжі призводить до 
відставання як тварин так і людини в рості, до дерматитів, випадін-
ня волосся. Вважається, що повноцінна їжа повинна мати у своєму 
складі 0,1% арахідонової або 1% лінолевої і ліноленової кислот, так 
як є припущення, що арахідонова кислота синтезується в печінці 
тварин і людини з лінолевої і ліноленової кислот.

На вміст жиру впливає стать і вік тварини. Додавання жирів 
у кормовий раціон тварин істотно впливає на склад жирних кис-
лот не лише підшкірного, а й внутрішньом’язового жиру. Жирно-
кислотний склад жиру забійних тварин наведено в табл. 1.7.

М’ясо молодих тварин містить жир з великою кількістю полі-
ненасичених жирних кислот — майже в 2 рази більшою порівня-
но з м’ясом дорослої худоби. На жирно-кислотний склад незна-
чно впливає вгодованість тварин. Особливістю жирно-кислотного 
складу жиру свинини є високий вміст ненасичених і низький вміст 
насичених жирних кислот.
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Таблиця 1.7
Жирно-кислотний склад тваринних жирів

Жирна кислота
Вміст жирних кислот, % у жирі

Яловичому Свинячому Баранячому
Пальмітинова 27,0–29,0 25,0–35,0 25,0–27,0
Стеаринова 24,0–29,0 12,0–16,0 25,0–31,0
Міристинова 2,0–2,5 1,0 2,0–4,0
Олеїнова 43,0–44,0 41,0–51,0 36,0–43,0
Лінолева 2,0–5,0 3,0–11,0 3,0–4,0
Ліноленова 0,9–9,7 0,3–0,6 0,4–0,9
Арахідонова 0,09–0,2 до 2,0 0,27–0,28

Тваринні жири мають різний ступінь засвоюваності. Чим нижча 
температура плавлення жиру, тим вища його засвоюваність. Жир 
свинини засвоюється організмом людини на 96–98%, яловичини — 
на 92–95%, баранини — на 80–90%.

Фосфоліпіди відіграють важливу роль в обміні речовин м’язової 
та нервової тканин. Вони сприяють кращому всмоктуванню жиру, 
обмежують підвищення вмісту холестерину в крові та уповільню-
ють відкладення жиру в організмі. 

Холестерин є джерелом утворення важливих у біологічному 
відношенні речовин — статевих гормонів, жовчних кислот, вітаміну 
D. Відносний вміст холестерину в м’ясі невеликий, в ліпідах ялови-
чини і баранини його більше (до 1,0%).

Вуглеводи містяться в тканинах тварин у значно меншій кіль-
кості, ніж білки і жири, і становлять не більше ніж 2% маси тканин. 
Тому м’ясо не може бути джерелом вуглеводів у харчуванні.

Проте вуглеводи утворюють той загальний фон, на якому розви-
ваються біохімічні процеси перетворення білків і жирів (дозрівання 
м’яса, формування смаку, аромату, консистенції та ін.). Таким чи-
ном, вуглеводи беруть участь у формуванні важливих якісних по-
казників м’яса.

У м’язовій тканині в незначних кількостях є моносахариди та їх 
похідні (тріози, тетрози, гептози, пентози, гексози), більше поліса-
харидів (гомо- і гетерополісахариди).

Гомополісахариди м’язової тканини представлені, головним чи-
ном глікогеном і продуктами його перетворень. Глікоген (тваринний 
крохмаль) є запасним енергетичним матеріалом для роботи м’язів. 
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У м’язовій тканині глікогену міститься 0,3–1,0%, причому основна 
його кількість (88–95%) знаходиться в зв’язаному стані у вигляді 
комплексних сполук з білками.

Мінеральні речовини стимулюють і регулюють фізіологічні 
процеси організму людини, а також впливають на якість і харчову 
цінність м’яса і виробів з нього.

Макроелементи представлені кальцієм, натрієм, магнієм, калі-
єм, фосфором, сіркою та хлором. Калій і фосфор — невід’ємна час-
тина кісткової тканини — мають велике значення для молодого ор-
ганізму. 

З мікроелементів до складу м’яса входять залізо, мідь, марга-
нець, кобальт, цинк, йод, молібден, фтор, селен.

У м’язах мінеральних речовин міститься від 0,9 до 1,7%, на част-
ку сполук, які містять фосфор, припадає 0,95–1,05%. Найпоширені-
шими мінеральними елементами м’язової тканини є натрій, калій, 
кальцій і магній. Хлористий натрій регулює осмотичний тиск, за-
лізо входить до складу гемоглобіну. Вміст заліза залежить від виду 
м’яса: найвищий він у яловичині та м’ясі кролів.

Вітаміни також є незамінним чинником харчування і відно-
сяться до біологічно активних елементів.

М’ясо є основним джерелом вітамінів групи В. У складі сирого 
м’яса є повний набір водорозчинних (В1, В2, В3, В6, В12, РР, С, фоліє-
ва кислота, біотин, пантотенова кислота) і жиророзчинних (А, D, Е, 
К) вітамінів, які регулюють фізіологічні процеси в організмі.

Кількість вітамінів у різних відрубах однієї й тієї самої твари-
ни мало відрізняється, а в м’ясі різних тварин їх вміст неоднаковий. 
Оскільки водорозчинних вітамінів у м’язовій тканині більше, ніж у 
жировій, відносний вміст їх буде більший у м’ясі з меншим вмістом 
жиру. 

У готових продуктах вміст вітамінів залежить від співвідношен-
ня тканин, що входять до продукту, і технологічного оброблення. 
Під час теплового оброблення частина вітамінів втрачається, і та 
кількість, що залишилася, не покриває добових потреб організму. 

Екстрактні речовини стимулюють секреторно-моторну діяль-
ність травного апарату. Азотисті екстрактні речовини беруть участь 
у створенні специфічного смаку та аромату м’яса. У складі азотис-
тих екстрактних речовин м’яса переважають вільні амінокислоти — 
до 1% до маси м’язової тканини м’яса, на другому місці знаходиться 
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креатин — до 0,5%. Креатин є однією з тих речовин, які характери-
зують специфічний аромат і смак м’яса. Безазотистих екстрактних 
речовин у м’ясі знаходиться 0,3–1,3%. До них відносяться глюкоза, 
мальтоза та ін. Ці речовини поліпшують смак м’яса і впливають на 
його ніжність.

М’ясо містить багато різних ферментів, з яких найбільше зна-
чення мають фосфатаза, амілаза, ендопротеаза і ендопептаза, перок-
сидаза, каталаза. 

Вода — найважливіший компонент усіх харчових продуктів. 
Масова частка вологи у м’ясі та м’ясопродуктах коливається в ши-
роких межах (від 40 до 80%). Розрізняють 2 форми води — вільну 
та зв’язану. Зв’язана вода утримується білком досить міцно. Вона 
характеризується низкою специфічних властивостей: нижчою точ-
кою замерзання, меншим об’ємом, відсутністю здатності розчиняти 
речовини, які знаходяться в невеликих концентраціях (цукри, глі-
церин, деякі солі). Зв’язана вода становить 6–15% маси тканини.

За шаром гідратної води розташовані шари молекул води, які 
утримуються відносно слабко і є розчином різних речовин, — це 
вільна вода. У тканині її міститься 50–70%.

У процесі виробництва м’ясних продуктів необхідно враховува-
ти вміст у них води, характер зв’язку з матеріалом, а також мати 
уявлення про формування кристалів льоду під час заморожування. 
Вміст вологи впливає на більшість показників якості м’ясопродуктів, 
особливо на терміни зберігання їх.

1.4. Формування органолептичних характеристик м’яса

Основними показниками якості м’яса, що легко сприймаються 
органами чуття і мають інтерес для споживача, є колір, смак, аро-
мат, консистенція (ніжність) і соковитість. Фізіологічний стан тва-
рини, ступінь свіжості м’яса та інші суб’єктивні чинники змінюють 
його органолептичні показники.

Їжа з м’яса — один з кращих збудників секреції травних залоз. 
Важливу роль у цьому відіграю ть азотисті та безазотисті екстрак-
тні речовини.

Органолептичні показники можна розділити на природні та ті, 
яких продукт набуває в процесі виготовлення.
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Колір тканин м’яса залежить від хімічної будови речовин (мі-
оглобіну і його похідних), які беруть участь в утворенні кольору, 
і коливається від білого (для свинячого жиру) до різних відтінків 
жовтого та червоного. Інтенсивність забарвлення м’яса залежить від 
виду, породи, статі, віку, способу відгодівлі та знекровлення твари-
ни під час забою, а також від рН. М’ясо старих некастрованих бугаїв 
має темно-червоний колір, корів — яскраво-червоний. М’ясо новона-
роджених телят блідо-рожеве, молодняку 1,5 року — блідо-червоне, 
свиней — червоне, кіз — від блідо-червоного до яскраво-рожевого.

Колір тваринних жирів залежить від наявності каротиноїдів — 
пігментів, які забарвлюють жири в жовтий колір і одночасно є про-
вітамінами. Їх масова частка в жирах залежить від умов відгодівлі 
тварин і досягає максимальної кількості восени при пасовищному 
утримуванні.

Смак та аромат м’ясопродукту зумовлені вмістом характер-
них для нього хімічних сполук. Вирішальну роль у формуванні сма-
ку та аромату вареного м’яса відіграють екстрактні речовини.

Специфічний смак яловичини, свинини, баранини пояснюється 
жиророзчинними сполуками і залежить від віку тварини і наявності 
жирової тканини. Смак та запах м’яса молодих тварин менше вира-
жені, а м’ясо дорослих має гостріший запах і менш приємний смак.

Попередниками смаку та аромату є пептиди, вуглеводи, аміно-
кислоти, нуклеотиди, азотисті екстрактні речовини, органічні кис-
лоти. В результаті нагрівання цих речовин окремо або в складі м’яса 
відбуваються складні реакції, які призводять до утворення нових 
продуктів, що набувають смакових та ароматичних властивостей.

Найважливішими компонентами аромату м’яса вважаються сір-
ковмісні та азотовмісні (аміак, аміни) леткі речовини, але особливе 
місце відводиться карбонільним сполукам (монокарбонові леткі 
кислоти, альдегіди, кетони). Найбільш різкий запах у низькомоле-
кулярних, приємніший — у високомолекулярних і особливо при-
ємний — у ароматичних карбонільних сполук.

Разом з вільними амінокислотами та такими азотовмісними екс-
трактними речовинами, як пурин, креатин, креатинін, в утворенні 
смаку солоного м’яса беруть участь мінеральні солі.

Консистенція м’яса залежить від статі, віку, виду тварини, а 
також від швидкості та ступеня післязабійних змін, тривалості та 
температури зберігання, методів технологічного оброблення.
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Структурно-механічні властивості зумовлені просторовим роз-
поділом білків, ліпідів і води в продукті, міцністю зв’язків між ними 
і зумовлюють органолептичні показники м’яса і м’ясопродуктів.

М’ясо м’ясних порід великої рогатої худоби соковитіше і ніжні-
ше, має характерний рисунок «мармуровості» — наявність прошар-
ків жирової тканини на поперечному зрізі м’язів. М’ясо, одержане 
від молочних і м’ясо-молочних порід, має гірші органолептичні 
показники. З віком тварини м’ясо стає грубішим через збільшення 
частки еластинових і зміцнення колагенових волокон.

Соковитість м’яса залежить від вмісту жиру м’язових волокон і 
м’язів. Ніжність м’яса в межах однієї туші різна. М’язи тварин, що 
працюють інтенсивно, менш ніжні, ніж м’язи, які за життя тварин 
мають менше навантаження.

Запитання для самоконтролю

1. Яка роль м’яса в харчуванні людини?
2. Назвіть тканини м’яса забійних тварин. Як вони вливають на якість 

м’яса?
3. Яка харчова та біологічна цінність м’яса і м’ясопродуктів? Назвіть 

чинники, що на них впливають.
4. Наведіть характеристику основних білків м’яса. В чому їхня біоло-

гічна цінність?
5. Дайте характеристику жирів м’яса. 
6. Наведіть характеристику вуглеводів м’яса. Яка їхня роль у форму-

ванні якісних показників м’яса?
7. Як формуються органолептичні показники м’яса?
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РОЗДІЛ 2

БІОХІМІЯ ТКАНИН І ОРГАНІВ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН І ПТИЦІ

2.1. Біохімія м’язової тканини

2.1.1. Біохімічні функції м’язової тканини

М’язова тканина здійснює багато важливих фізіологічних функ-
цій організму (схема 2.1).

Схема 2.1. Фізіологічні функції м’язової тканини

Діяльність м’язової тканини регулюється нервовою та гормо-
нальною системами і тісно пов’язана з постійним надходженням і 
асиміляцією харчових речовин, які доставляються кров’ю. У свою 
чергу, продукти обміну, що виділяються в кров унаслідок життє-
діяльності м’язової тканини, істотно впливають на функції інших 
органів, зокрема на центральну нервову систему.

2.1.2. Морфологічна характеристика і типи м’язової тканини

М’язова тканина є основною їстівною частиною м’яса. На її 
частку припадає понад 40% маси тіла тварини. 

 
Фізіологічні функції 

м’язової тканини 
     

Скелетна мускулатура бере 
участь у: 

 
Мускулатура внутрішніх органів 

забезпечує: 
     

механізмі рухів тіла  кровообіг 
процесі дихання  дихання 

процесі перероблення їжі  
пересування харчової маси в травному 
каналі 
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За будовою та характером скорочення м’язового волокна розріз-
няють поперечно-смугасту, гладку та серцеву тканини (схема 2.2).

Схема 2.2. Характеристика типів м’язової тканини

Поперечно-смугаста м’язова тканина становить основну час-
тину м’яса і характеризується високою харчовою цінністю завдяки 
вагомій частині повноцінних білків. 

Основним структурним елементом м’язової тканини є м’язове 
волокно, яке є складним симпластичним утворенням (сукупністю 
клітин). Окреме волокно є подовженим тілом із закругленими і за-
гостреними кінцями (мал. 2.1).

Типи м’язової тканини 
        

Поперечно-смугаста  Серцева  Гладка 
        
Скорочується залежно 
від бажання тварини 
(скелетна мускулатура) 

 Є поперечно-
смугастою, але 
скорочується 
незалежно від 
бажання тварини 

 Скорочується незалежно 
від бажання тварини 
(тканина органів 
травлення та дихання, 
діафрагми, кровоносних 
судин і т. ін.) 

Мал. 2.1. Будова м’язової тканини: 
1 — м’язове волокно; 2 — ядра; 3 — міжклітинна речовина; 4 — волокна 
міжклітинної речовини



26

Фізико-хімічні та біохімічні основи технології м’яса і м’ясопродуктів

Довжина м’язових волокон становить 2–150 мм, діаметр — від 
10 до 150 мкм. Величина волокон у м’язах забійних тварин зале-
жить від виду, статі, віку, породи, угодованості та від функції, яку 
виконують м’язи. Одним із показників якості є товщина м’язових 
волокон.

М’язове волокно покрите еластичною оболонкою — сарколемою. 
В структурі м’язового волокна можна розрізнити тонкі подовжні 
структури — міофібрили (скоротливий апарат). Також у м’язовому 
волокні розрізняють саркоплазму (цитоплазму), ядра і низку орга-
нел (мітохондрії, рибосоми, лізосоми та ін.) (мал. 2.2).

Група м’язових волокон утворює первинний м’язовий пучок, 
у якому вони розділені якнайтоншими шарами сполучної ткани-
ни — ендомізієм. Первинні пучки об’єднуються в пучки вторинні, 
третинні і т.ін., які відповідно оточені сполучно-тканинними обо-
лонками і називаються перимізієм, а в сукупності утворюють м’яз 
(мускул) (мал. 2.3).

Ендомізій і перимізій утворюють своєрідний каркас, або строму 
м’яза. Їхня міцність впливає на жорсткість м’язової тканини. У пе-
римізії та епімізії м’язів деяких видів відгодованих тварин знахо-
дяться жирові клітини, які створюють «мармуровість» на попере-
чному розрізі м’яза.

Мал. 2.2. Схема будови м’язового волокна

 

Ендомізіальні колагенові та тонкі 
еластинові волокна 

Ретикулінові волокна 

Сарколема 

Саркоплазма 

Міофібрила 

Міофіламент 

Ядро 



27

Розділ 2. Біохімія тканин і органів сільськогосподарських тварин і птиці  

М’яз оточений також оболонкою — епімізієм (фасцією). Пери-
мізій і епімізій складаються з колагенових волокон різної структу-
ри та міцності і містять різну кількість еластинових волокон. Між 
пучками і волокнами проходять і розгалужуються судини та нерви.

М’язи можна відокремити один від одного за фасціями і вико-
ристовувати відповідно до їхньої харчової цінності.

Міофібрили розташовані в протоплазмі м’язового волокна і фор-
мують значну його частину (близько 60%). Це структури, розташо-
вані паралельними пучками уздовж м’язового волокна. Розмір діа-
метра міофібрил становить 1–2 нм. 

Назва тканини походить від особливостей розміщення міофі-
брил у волокні, коли їх темні (анізотропні, або диски А) і світлі 
(ізотропні, або диски I) ділянки знаходяться на одному рівні і утво-
рюють суцільні поперечні світлі та темні смуги, що чергуються між 
собою (мал. 2.4). Довжина цих дисків відповідно 1,5 і 0,8 мкм. Така 
оптична неоднорідність цих ділянок зумовлюється неоднаковою їх 
будовою і складом. Під час дослідження в поляризаційному мікро-
скопі темні ділянки міофібрил (товсті нитки з міозину) виявляють 
подвійне променезаломлення, а світлі (тонкі нитки з актину) не ма-
ють цієї властивості. 

Мал. 2.3. Будова мускула: 
1 — м’яз; 2 — м’язовий 
пучок; 3 — одиночне во-
локно; 4 — вид м’язового 
волокна в електронному 
мікроскопі
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Основну ділянку міофібрил між двома сусідніми мембранами Z 
у світлих дисках називають саркомером, або м’язовим сегментом, 
довжина якого 2–3 нм. Кожна міофібрила складається з декількох 
саркомерів. Залежно від оброблення м’язових волокон і їхнього фі-
зіологічного стану можна спостерігати й інші деталі будови міофі-
брил (диски H, М).

Кожну міофібрилу можна розщепити (наприклад, за допомогою 
ультразвуку) на численні якнайтонші нитки, які видно лише під 
електронним мікроскопом, — протофібрили (філаменти). Розрізня-
ють товсті та тонкі нитки. Товсті нитки (діаметр 100 нм) формують-
ся зі стислих молекул білка міозину і розташовані паралельними 
рядами в диску А. В ділянці зони Н товсті нитки дещо збільшують-
ся в діаметрі, утворюючи зону М. Тонкі нитки (діаметр 58 нм), що 
складаються з двох спіральних переплетених ланцюгів білка акти-
ну, йдуть від лінії Z через диск I. Їхні кінці заходять між товстими 
нитками в диск А, товсті і тонкі нитки з’єднані перетинками (міст-
ками) товщиною 30 нм.

Мал. 2.4. Електронна мікрограма і схема будови м’язового волокна:
вгорі — електронна фотографія частини двох міофібрил; внизу — їх схема-
тичне зображення; праворуч — поперечний переріз частини саркомера

 

Саркомер 

Поперечний 
переріз 

Лінія Z Лінія Z 

Лінія М 

Зона Н 

Диск I Диск А Диск I 
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Сарколема — дуже тонка, двошарова, прозора та еластична мемб-
рана. Шари сарколеми розділені світлим проміжком завширшки 
14–24 нм. Зовнішній шар (базальний) складається з колагенових, 
еластинових волокон, ретикулінів; внутрішній (плазматичний) є 
мембраною товщиною 0,1 мкм. 

Сарколема має вибіркову проникність. Крізь неї проходять мо-
лекули вуглеводів, амінокислот, білків, жирних кислот і здійсню-
ється обмін речовин між волокном і плазмою крові, що його ото-
чує.

Саркоплазма є складною дрібнодисперсною концентрованою 
колоїдною системою, утвореною білками; на неї припадає 35–40% 
м’язового волокна.

Ядра м’язового волокна розміщені по периферії безпосередньо 
під сарколемою. Вони мають подовжену овальну форму і покриті 
якнайтоншою оболонкою, що складається з двох шарів білкових 
молекул, між якими знаходиться ліпідний прошарок. Всередині 
ядра розташовані ядерця, які містять рибонуклеїнову (РНК) і де-
зоксирибонуклеїнову (ДНК) кислоти, що визначають індивідуаль-
ну особливість білків, які утворюються у волокні.

Гладка м’язова тканина скорочується незалежно від бажання 
тварини (тканини органів травлення і дихання, селезінки, діафраг-
ми і т.ін.). Вона має клітинну будову, а скорочувальний апарат клі-
тини складається з гладких міофібрил, що не мають поперечного 
покреслення.

Структурною одиницею гладкої м’язової тканини є веретенопо-
дібна або зірчаста клітина з багатьма відростками завдовжки близь-
ко 60–100 мкм (мал. 2.5). У саркоплазмі клітини по всій довжині 
проходять скорочувальні нитки — гладкі міофібрили (діаметр 
1–2 мкм). У центральній частині клітини знаходиться ядро еліпсо-
видної форми з декількома ядрами ядерцями. 

М’язові клітини оточені пухкою волокнистою сполучною тка-
ниною, яка охоплює кожну клітину окремо і об’єднує їх у пучки, 
утворюючи необхідний органам прошарок.

Серцева м’язова тканина є поперечно-смугастою, але скоро-
чується незалежно від бажання тварин. М’язові волокна серця ма-
ють одне ядро, розміщені непаралельно і з’єднуються за допомогою 
численних відростків, що надають серцю щільної та грубої консис-
тенції.



30

Фізико-хімічні та біохімічні основи технології м’яса і м’ясопродуктів

2.1.3. Хімічний склад м’язової тканини

М’язова тканина має складний хімічний склад. До неї входить 
значна кількість лабільних речовин, вміст і властивості яких мо-
жуть змінюватися залежно від багатьох чинників як за життя тва-
рини (передзабійний стан), так і відразу після забою. Тому хімічний 
склад тканин вивчають за певних суворих умов, до яких відносить-
ся швидке виділення тканини після забою тварини, охолодження, 
швидке подрібнення під час охолодження, оброблення за низьких 
температур і та ін. 

Під час дослідження хімічного складу м’язову тканину звільня-
ють за можливістю від інших тканин (сполучної, жирової та ін.) і 
подрібнюють (гомогенізують). Після цього виділяють і розділяють 
хімічні компоненти, що входять до складу тканини. Таке розді-
лення найчастіше ґрунтується на вибірковій розчинності окремих 
хімічних речовин м’язової тканини в різних розчинниках: воді, 
водно-сольових розчинах за різного значення рН, органічних роз-
чинниках і та ін. 

Мал. 2.5. Гладкі м’язові клі-
тини: 
1 — м’язова клітина; 2 — яд-
ро; 3 — міофіламенти; 4 — 
сарколема; 5 — ендомізій; 
6 — нерв; 7 — капіляр
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Вміст води у м’язах коливається залежно від віку тварини: чим 
вона молодша, тим більше вологи у м’язах. Вміст води неоднако-
вий у різних групах м’язів і зменшується в міру збільшення вмісту 
жиру. Вода, що входить до складу м’язової тканини, неоднорідна за 
фізико-хімічними властивостями і її роль неоднакова.

Розрізняють 2 форми води — вільну та зв’язану. Зв’язана вода 
утримується білком досить міцно. Вона характеризується низкою 
специфічних властивостей: нижча точка замерзання, менший об’єм, 
відсутність здатності розчиняти речовини, які знаходяться в неве-
ликих концентраціях (цукри, гліцерин, деякі солі). Зв’язана вода 
складає 6–15% від маси тканини.

За шаром гідратної води розташовані шари молекул води, які 
утримуються відносно слабко, і є розчином різних речовин, — це 
вільна вода. У тканині її міститься від 50 до 70%.

Після висушування м’язової тканини сухий залишок становить 
близько 30%, у тому числі органічні речовини 23–28%; 1–1,5% при-
падає на частку неорганічних солей.

Головним компонентом органічних речовин м’язової тканини 
є білки. На їх частку припадає близько 80% сухого залишку, або 
18–22% маси тканини. З інших постійних органічних компонентів 
тканини особливе місце займають численні екстрактні речовини 
(азотисті та безазотисті), що виконують важливу роль у біохімічних 
перетвореннях м’язів. Деякі з них є проміжними або кінцевими про-
дуктами обміну. До складу сухого залишку входять також жири та 
інші ліпіди. У м’язовій тканині містяться різні вітаміни, мінеральні 
речовини, вуглеводи.

Таблиця 2.1
Вміст основних груп хімічних речовин у м’язовій тканині

Речовина Кількість %
Вода 70,0–75,0
Органічні речовини: 23,0–28,0

білки 18,0–22,0
азотисті екстрактні речовини 1,0–1,7
безазотисті екстрактні речовини 0,7–1,4
ліпіди 2,0–3,0
вуглеводи 0,8–1,4

Неорганічні солі 1,0–1,5
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2.1.4. Білкові речовини м’язової тканини

Білки, які входять до м’язової тканини, непрості за складом, 
різноманітні за будовою, фізико-хімічними властивостями і біоло-
гічними функціями. Вони поділяються на три основні групи: сар-
коплазматичні (35% усіх м’язових білків), міофібрилярні (45% усіх 
м’язових білків) і білки строми. Нерідко білки м’язової тканини по-
діляють на розчинні у воді, розчинні в сольових розчинах і нероз-
чинні у водно-сольових розчинах (білки строми).

Розчинність білків залежить від співвідношення в молекулі 
кількості неполярних гідрофобних і полярних гідрофільних груп, 
їх взаємного розміщення, а також сили взаємодії між білковими мо-
лекулами.

Фракція водорозчинних білків характеризується переважно 
глобулярною будовою молекул. Ці білки входять в основному до 
складу рідкої частини саркоплазми. Вони відносно легко розчин-
ні у воді, оскільки взаємодія між молекулами білка і розчинника 
сильніша, ніж взаємодія між сусідніми білковими молекулами. Во-
дорозчинні білки умовно розглядають як білки саркоплазми.

Для більшості білків м’язової тканини, нерозчинних у воді, 
властива фібрилярна будова. Їх молекули взаємодіють між собою 
та молекулами інших білків сильніше, ніж з молекулами розчин-
ника (води). Тому для їх розчинення необхідно створити умови, за 
яких порушується міжмолекулярна взаємодія білків. 

Білки, які було виділено сольовими розчинами, в основному фор-
мують структуру міофібрил, тобто скорочувального апарату м’язів.

Білки, що становлять оболонку клітини, і білки, що міцно утри-
муються в структурі м’язових клітин і нерозчинні в сольових розчи-
нах, умовно називають білками строми. Їх (крім білків сарколеми — 
колагену, еластину) можна виділити 0,25% розчином NaOH.

Особливими властивостями характеризуються білки ядер, які 
також відносяться до білків строми, оскільки не переходять у ви-
тяжку під час водної та водно-сольової екстракції.

Деякі білки м’язової тканини (актин, тропоміозин) знаходять-
ся у зв’язаному стані з ліпідами, тому для їх розчинення необхідно 
зруйнувати цей зв’язок.

Але необхідно мати на увазі, що за фізико-хімічними і біологіч-
ними властивостями індивідуальні білки або фракції білків у ізольо-
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ваному вигляді, поза тканиною, істотно відрізняються від цих же 
білків, що входять як компоненти в білкові системи і окремі струк-
турні елементи м’язового волокна.

Під час вивчення білкового складу м’язів основний інтерес яв-
ляють білки саркоплазми, міофібрили, ядер і сарколеми (мал. 2.6).

Білки саркоплазми. До цієї групи належать відносяться мі-
оген, міоглобін, глобулін Х, міоальбумін. Усі вони, за винятком 
міоглобіну, — це гетерогенні системи, фракції білків, близьких за 
фізико-хімічними і біологічними властивостями, тому їх позначен-
ня, певним чином умовне. Характерною властивістю цих білків є 
розчинність у розчинах невисокої іонної сили.

Міоген — група білкових речовин, що виконує, головним чином, 
ферментні функції. Фракція міогену становить близько 20% усіх 
білків м’язової тканини. Міоген легко розчиняється під час екстра-
гування водою гомогенату м’язової тканини і міститься у відпресо-
ваному м’язовому соку.

Молекули міогену мають глобулярну форму. Молекулярна маса 
міогену становить 150 000–81 000, ізоелектрична точка фракції зна-
ходиться в інтервалі рН 6,0–6,6. Температура згортання в розчині 
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55–66°С. У фракції міогену містяться всі життєво необхідні аміно-
кислоти, тобто він є повноцінним білком.

За кімнатної температури частина білків фракції міогену, що 
знаходиться в розчині, згортається, тобто переходить у нерозчин-
ний стан, утворюючи тонкий осад у вигляді плівок (ниток) — міо-
генфібрин.

У складі фракції міогену містяться багато ферментів м’язової 
тканини, які виконують функції, пов’язані з окислювальним пере-
творенням вуглеводів та інших сполук. Окремі фракції міогену є 
комплексом білків, що утримуються міцними зв’язками і не руйну-
ються за звичайних методів виділення.

Шляхом порівняння фізико-хімічних і біологічних властивос-
тей міогенів встановлено, що відповідні їхні функції в різних тва-
рин близькі між собою.

Міоглобін (міохром) — розчинний у воді білок, який надає м’я-
зам червоного кольору.

Міоглобін є пігментом хромопротеїдом, простетичною групою 
якого є гем-комплекс порфірину з залізом, і має кислий характер. 
Глобін, що входить до складу протеїду як білковий компонент, на-
впаки, має основний характер і за амінокислотним складом є повно-
цінним білком. Білкова частина глобіну становить 94% загальної 
маси міоглобіну. 

Молекулярна маса міоглобіну — 16 800. Ізоелектрична точка ле-
жить при рН 7,0. Міоглобін добре розчиняється у воді.

Наявність міоглобіну зумовлює пурпурово-червоне забарвлен-
ня м’язової тканини. При цьому атом заліза в гемі двовалентний і 
зв’язаний шостим координаційним зв’язком з молекулою води.

Міоглобін — один з небагатьох білків, у яких встановлено послі-
довність амінокислот у молекулі та вивчено конформацію.

Характерною особливістю міоглобіну є його здатність легко 
з’єднуватися за рахунок додаткових зв’язків з різними газами — 
киснем, окисом азоту, сірководнем та ін. При цьому залізо гема не 
окислюється (залишається двовалентним). Сполука міоглобіну з 
киснем — оксиміоглобін, що має яскраво-червоне забарвлення, лег-
ко дисоціює на міоглобін і кисень, а сполука міоглобіну з окисом 
азоту і сірководнем може руйнуватися під дією деяких реагентів. 
За тривалої дії кисню повітря, окиси азоту і деяких інших реагентів 
залізо гема окислюється в тривалентне, а міоглобін перетворюється 
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на метміоглобін — сполуку, розчин якої забарвлений у коричневий 
колір. Метміоглобін може бути знову відновлений:

Похідні міоглобіну — оксиміоглобін, метміоглобін мають харак-
терні спектри поглинання, за якими їх можна визначити.

Не дивлячись на невеликий вміст у м’язових клітинах (близько 
1% до суми всіх білків тканини), міоглобін відіграє важливу роль 
у передачі кисню, який доставляється кров’ю, ферментним систе-
мам клітин. Виключно важливе значення в механізмі цього процесу 
має та обставина, що міоглобін має спорідненість до кисню вищу, 
ніж гемоглобін (білок крові). Так, при парціальному тиску кисню 
533 Па міоглобін насичується ним на 60%, а гемоглобін — на 38%.

Виконуючи роль передавача кисню, міоглобін здійснює функцію 
кисневого буфера, або кисневого резерву. Ця властивість білка має 
надзвичайно важливе значення, особливо коли в процесі м’язового 
скорочення (в умовах сильного напруження) циркуляція крові тим-
часово ускладнена. Міоглобін також виконує роль головного чинни-
ка, що полегшує проникнення кисню всередину клітини. Внаслідок 
цього у м’язах, які інтенсивно працюють (з активно протікаючими 
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аеробними окислювальними процесами) міститься відносно більше 
міоглобіну, тому вони забарвлені темніше (наприклад, м’язи ніг та 
шиї у великої рогатої худоби, грудні м’язи птахів, які літають, м’язи 
коня), ніж м’язи, які не працюють або працюють менш інтенсивно.

Міоглобін у м’язовій тканині великої рогатої худоби залежно 
від віку міститься в такій кількості: телят 0,1–0,3%, дорослих тва-
рин 0,4–1,0%, старих тварин 1,6–2,0%. Кількість міоглобіну у м’ясі 
свиней становить 0,3–0,7%.

Після забою тварини в поверхневому шарі м’яса завтовшки близь-
ко 40 мм міоглобін, приєднуючи кисень, переходить у світло-червоний 
оксиміоглобін. Темніше забарвлення м’яса в шарах, що знаходяться 
нижче, спричинене наявністю відновленого міоглобіну. При трива-
лому зберіганні м’яса оксиміоглобін і його поверхня, окислюючись, 
переходять у метміоглобін, і м’ясо набуває коричневого відтінку.

Виключно важливе значення (для надання м’ясопродуктам за-
барвлення натурального м’яса) має поєднання міоглобіну з окисом 
азоту в NO-міоглобін (спектр поглинання, близький до спектра по-
глинання оксиміоглобіну), який зберігає після теплової денатурації 
червоне забарвлення.

Глобулін Х. Білок, на який припадає близько 20% усієї кількос-
ті білкових речовин м’язової клітини.

Наявність невеликої кількості неорганічних солей (1–1,5%) у 
м’язовій тканині є достатньою, щоб під час водної екстракції глобу-
лін Х перейшов у розчин.

Ізоелектрична точка глобуліну Х знаходиться при рН 5,2. Мо-
лекулярна маса становить 160 000. У розчині білок коагулює при 
50оС.

Міоальбуміну в м’язовій тканині 1–2% від всіх білків. Він роз-
чиняється у воді, не осаджується хлористим натрієм при повному 
насиченні, але осаджується сірчанокислим амонієм. Ізоелектрична 
точка міоальбуміну знаходиться при рН 3,3. Температура коагуля-
ції 45–47°С.

Нуклеопротеїди. До складу білків саркоплазми нуклеопротеї-
ди входять у невеликій кількості. Зосереджені вони в основному в 
рибосомах, саркоплазматичному ретикулумі. Їх особливістю є на-
явність у структурі молекули рибози, тобто нуклеїнові кислоти ну-
клеопротеїдів саркоплазми є рибонуклеїновими кислотами (РНК). 
Їх загальний вміст у м’язах становить 207–245 мг%. 
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Білки міофібрил. До цієї групи білків належать міозин, актин, 
актоміозин, тропоміозин та ін. Виділяються вони значно важче, ніж 
білки саркоплазми, через комплексоутворення між білками, а також 
між білками та іншими хімічними компонентами міофібрил. 

Міозин. Найважливіший білок м’язової тканини як за біологіч-
ними особливостями, так і за вмістом (близько 40% від суми білків 
тканини).

Молекулярна маса міозину ще остаточно не встановлена через 
складності будови його молекули та здатності білка до асоціації 
з іншими білками. Його молекулярна маса знаходиться в межах 
500 000, що узгоджується і з теоретичними розрахунками. Він одер-
жаний у кристалічному вигляді.

Кристали білка зберігаються тільки в маточному розчині. Під 
мікроскопом вони прозорі, мають голчасту будову та здатні поєд-
нуватись у вигляді пучків. Правильніше вважати кристали міози-
ну кристалітами, оскільки вони не є суворо впорядкованим роз-
поділом молекул, а нитками, розташованими паралельно одна до 
одної. 

У дистильованій воді кристали міозину набухають, утворюючи 
прозорий гель — драглеподібну масу. При зниженні концентрації 
міозину отримується розчин, який має подвійне променезаломлен-
ня в потоці, що пояснюється асоціацією частинок міозину. 

У спокійному стані паличкоподібні частинки білка в розчині мі-
озину агрегують, утворюючи драглеподібну структуру, яку можна 
легко зруйнувати механічним коливанням. Таке явище руйнуван-
ня структур називається тиксотропією, що спостерігається навіть у 
0,3% розчинах міозину.

Міозин зв’язує кальцій (близько 40% кальцію, що знаходиться 
в м’язовій плазмі), магній і калій. Заряд білка залежить від кіль-
кості зв’язаних іонів, головним чином калію. Проте інтенсивність 
з’єднання міозином іонів залежить від рН і зменшується під час зсу-
ву його в кисле середовище. 

Для міозину характерна взаємодія з аденозинтрифосфорною 
(АТФ) і аденозиндифосфорною (АДФ) кислотами. Його молеку-
ла здатна зв’язувати 3 молекули АДФ або 2 молекули пірофосфату 
(РР), але це поєднання залежить від концентрації двовалентних іо-
нів. Поєднання РР міозином, як і АТФ, відбувається через іон Mg2+. 
Утворюється комплекс міозину — Mg-PP або Mg-АТФ. 
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Молекули міозину легко асоціюють один з одним, утворюючи 
частинки з молекулярною масою приблизно в 8 разів більше за по-
чаткову. Швидкість асоціації зменшується під впливом АТФ і піро-
фосфату і збільшується за наявності KCl. 

Крім того, міозин взаємодіє з іншими білками та компонентами 
клітини, наприклад, міозин утворює міцні комплекси з глікогеном.

Здатність зв’язувати катіони металів та інші фізико-хімічні 
властивості міозину пояснюються особливостями складу його пер-
винної структури і будови молекули. 

У молекулі міозину міститься близько 5000 амінокислотних за-
лишків, які належать 20 амінокислотам, у тому числі й незамінним.

Близько 30% усього амінокислотного складу міозину припадає 
на частку дикарбонових кислот, що надає кислого характеру білка 
і зумовлює специфічну здатність зв’язувати іони калію, кальцію, 
магнію (є багато вільних карбоксильних груп). Тому ізоелектрич-
на точка міозину лежить в кислій зоні при рН 5,4. Здатність міози-
ну з’єднуватися з АТФ або з актином і його аденозінтрифосфатна 
(АТФ-азна) активність, мабуть, залежать від наявності в молекулі 
білка вільних сульфгідрильних груп. На частку цистеїну в молекулі 
припадає 1,4%.

У клітинах міозин знаходиться в комплексі з ліпідами (у скла-
ді цієї фракції знаходиться холестерин). Міозин коагулює при 45–
50°С. 

Міозин має ферментативну активність, каталізуючи гідролітич-
ний розпад АТФ на АДФ і фосфорну кислоту:

міозин
АТФ + Н2О                      АДФ + Н3РО4 + 8 ккал.

Розпад АТФ під впливом міозину супроводжується виділенням 
з високоенергетичного зв’язку нуклеотиду значної кількості енергії, 
яка використовується для здійснення акту м’язового скорочення. 
АТФ-азна активність міозину залежить від наявності в складі мо-
лекули вільних SH-груп, наявності деяких солей (кальцію, магнію) 
і рН середовища. 

Електронно-мікроскопічні дослідження показали, що молекула 
міозину має подовжену будову з потовщенням на кінці у вигляді 
головки (мал. 2.7).
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Молекула побудована з чотирьох 
поліпептидних ланцюгів — двох вели-
ких і двох малих. Рентгеноструктур-
ний аналіз свідчить про те, що два ве-
ликі ланцюги закручені в a -спіраль. 
Ці ланцюги закручені навколо осі у 
вигляді подвійної спіралі, утворюючи 
нитку завдовжки 60–90 нм — 80% до-
вжини молекули. Два інші ланцюги, 
приєднуючись, як би продовжують цю 
нитку, але знаходяться у вільному ста-
ні (не зв’язані в загальну спіраль) і по-
тім закінчуються головкою (кулястим 
потовщенням) діаметром близько 30–
60 нм, яка складається з двох спіралей.

Важливе значення для поняття 
бу дови і властивостей міозину ма-
ють результати використання методів 
фрагментації молекули цього білка. 
Встановлено, що при дії на кристаліч-

ний міозин трипсину та хімотрипсину міозин розпадається на два 
компоненти. Ці компоненти одержали назву мероміозинів: важ-
кий (Н-мероміозин) ВММ з молекулярною масою 340 000 і легкий  
(L-мероміозин) ЛММ з молекулярною масою 140 000.

У структурі молекули міозину ЛММ входить у двоспіральний 
тяж (80% довжини молекули); вільно розташовані ланцюги і ку-
лясте потовщення головки складаються з ВММ. Отже, молекула 
міозину має 4 субодиниці, внаслідок об’єднання яких утворюється 
четвертинна структура (мал. 2.7).

У молекулі міозину ВММ, локалізованій у його булавоподібній 
«головці», є один активний центр для з’єднання з актином та інший 
для здійснення ферментативної активності.

Актин. Цей білок міцно утримується в структурі м’язового во-
локна і звичайними прийомами (екстракцією водою або сольовими 
розчинами) відокремити його не можна, тому іноді актин відносять 
до білків строми.

У 100 г м’язів міститься близько 3 г актину, тобто він становить 
близько 12–15% загальної кількості білків м’язів.

 
1 1 

2 

Мал. 2.7. Будова молекули 
міо зину: 
1 — глобулярна «головка»; 
2 — фібрилярний «хвіст»
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Актин може існувати в 2-х формах, різ-
них за фізико-хімічними властивостями: 
глобулярній Г-актин (молекули кулясті) 
і фібрилярній Ф-актин (молекули витяг-
нуті). Молекулярна маса Г-актину 47 000, 
діаметр 5,5 нм. Завдяки значному вмісту 
проліну в його молекулі не може утворю-
ватись a -спіраль. 

У м’язі тварин за життя в спокійному 
стані актин знаходиться у фібрилярній 
формі. Можливий перехід фібрилярного 
актину в глобулярний, і навпаки.

Описаним вище методом з м’язової тка-
нини виділяють Г-актин, а під час додаван-
ня солей у розчині утворюється Ф-актин. 
При діалізі відбувається зворотне явище.

Ф-актин з’являється в результаті утво-
рення з двох молекул Г-актину димеру 
(молекулярна маса близько 94 000) і по-
дальшої полімеризації глобул у ланцюж-

ки (мал. 2.8). Процес полімеризації здійснюється за участю деякої 
частини сульфгідрильних груп білка і критичної концентрації іонів 
магнію. Нижче за цю концентрацію існує Г-актин, вище — утво-
рюється димер, за вищих концентрацій Mg2+ і достатній кількості 
актину виникає Ф-актин. У глобулярному актині завжди містить-
ся невелика кількість зв’язаної АТФ; при видаленні її оброблення 
ультразвуком глобулярний актин не втрачає здатності до поліме-
ризації.

Нитка Ф-актину є двоспіральною структурою. Кожна спі-
раль — це ланцюжок, що складається з 200–300 окремих глобул-
«намистинок» (мономери Г-актину); молекулярна маса Ф-актину 
до 1 500 000. Кожен мономер у двоспіральному ланцюжку фіксо-
ваний за допомогою двох типів зв’язків з чотирма сусідніми моно-
мерами. Полімерний актин може змінювати свою конформацію під 
впливом АТФ.

Розчин Ф-актину характеризується подвійним променезалом-
ленням, значною в’язкістю та тиксотропією. При діалізі та переході 
його в Г-актин ці властивості зникають. За амінокислотним скла-

Мал. 2.8. Будова подвій-
ної спіралі: 
Ф-актина мономерів та 
Г-актина
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дом актин відноситься до повноцінних білків. Ізоелектрична точка 
знаходиться при рН 4,7.

Актоміозин. Це складний комплекс, побудований двома біл-
ками — актином та міозином. При утворенні актоміозину молеку-
ли міозину прикріпляються своїми «головками» до «намистинок» 
подвійної спіралі актину (одна молекула на дві «намистинки»), а 
хвостова частина розміщена у вигляді спіралі уздовж осі актоміо-
зину.

Якщо розчин міозину з’єднати з розчином Ф-актину, то вийде 
дуже в’язкий розчин актоміозину, який характеризується подвій-
ним променезаломленням. Актоміозиновий комплекс утворюється 
через сульфгідрильні групи міозину та оксигрупи актину. Актоміо-
зин не розчиняється у воді.

Характерною властивістю актоміозину є його взаємодія з соля-
ми і АТФ. Зміни білка, що відбуваються при цьому, складні і зале-
жать від умов досліду.

Якщо до розчину актоміозину додати невелику кількість АТФ 
(на 100 000 г актоміозину одну молекулу АТФ), то різко знижується 
в’язкість розчину і зникає здатність подвійного променезаломлен-
ня, що пов’язано з дисоціацією актоміозину на актин і міозин. Дис-
оціація актоміозину на початкові компоненти відбувається і при 
підвищенні концентрації солей.

У комплекс з міозином можуть входити обидва різновиди акти-
ну, але здатність до скорочування під дією АТФ має тільки гель, до 
складу якого входить Ф-актин, його активність інша, ніж у вільного 
міозину. Актоміозиновий комплекс проявляє Mg2+ АТФ-азну ак-
тивність, безпосередньо пов’язану з механізмом пересування про-
тофібрил. 

Скорочення актоміозинового гелю, яке супроводжується роз-
падом АТФ і використанням енергії, яка виділяється, розглядають 
як своєрідну модель механізму фізіологічного акту м’язового ско-
рочення.

Під час додавання АТФ у подрібнену м’язову тканину, промиту 
водою, а потім внесену в слабкий сольовий розчин, спостерігається 
скорочення м’язових волокон. Отже, під час скорочення м’язів спо-
стерігається явище, аналогічне скороченню актоміозинового гелю, 
що свідчить про однакову природу процесу, хоча характер скоро-
чення ниток актоміозину і м’язів під дією АТФ дещо різний.
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У м’язовій тканині міозин може знаходитися або в комплексі 
з актином, або в дисоційованому стані, залежно від фізіологічного 
стану м’яза.

Зважаючи на здатність міозину до асоціації та комплексоутво-
рення з актином у різних співвідношеннях, молекулярна маса акто-
міозину коливається в межах 1 600 000–3 900 000. У м’язі міститься 
актоміозину 50% (до загальної кількості білків), на частку міозину 
припадає 36%, а на частку актину — 15%.

Тропоміозин. Структурний білок міофібрил, вперше виділений 
з поперечносмугастих м’язів. Тропоміозин становить 10–12% білків 
міофібрил, або 2,5% від суми білків м’язів. Тропоміозин розчиня-
ється у воді, але з м’язової тканини він виділяється лише сольовими 
розчинами з високою іонною силою, що свідчить про зв’язок його з 
нерозчинними у воді білками міофібрил.

Молекула тропоміозину складається з двох замкнених поліпеп-
тидних ланцюгів, тобто це циклопептид. Між ланцюгами один дис-
ульфідний зв’язок. Молекулярна маса білка 53 000, ізоелектрична 
точка перебуває при рН 5,1.

Тропоміозин одержано в кристалічному вигляді; його кристали 
мають форму великих гексагональних пластин. За амінокислотним 
складом тропоміозин відрізняється від міозину: у його молекулі не-
має триптофану, але багато дикарбонових і основних амінокислот. 
Характерною особливістю білка є стійкість до денатурації. 

Тропоміозин знаходиться в мікрофібрилах, у яких він зосеред-
жений в ізотропних дисках в області Z-мембран.

Тропоміозин є складним комплексом двох білків: тропоміозину 
Б і тропоніну. Перший збільшує чутливість актоміозину до Са2+, а 
другий у процесі активації м’язового скорочення сприяє зв’язуванню 
Са2+, необхідного для збільшення ензиматичної активності міозину. 
Тропонін складається з двох різних за функціями фракцій. Фракція 
тропоніну А відповідає за чутливість до Са2+ однієї ділянки молеку-
ли міозину, а фракція Б-тропоніну — іншої. Система тропоміозин–
Б-тропонін пов’язана з тонкими нитками міофібрил — актином. Під 
час виділення актину з висушеного ацетоном порошку вона завжди 
наявна в препараті. Тропоміозин і тропонін входять до складу тон-
ких міофібрил.

У процесі скорочення м’язів тропоміозин виконує функцію, 
пов’язану з передачею кальцію. Найбільш значуща роль цього біл-
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ка в гладких м’язах, де він знаходиться у великих кількостях. Ці 
м’язи здатні перебувати в стані тривалого тонічного скорочення, 
пов’язаного з вкрай малою витратою хімічної енергії.

Інші білки міофібрил. У міофібрилах виявлено невелику кіль-
кість інших білків (водорозчинних) — a - і b -актиніни. Їх одер-
жують з м’язового гомогенату після видалення саркоплазматичних 
білків і актоміозину. Ці білки виконують регуляторну роль. Білок 
a -актинін бере участь в утворенні поперечних зв’язків між тонки-
ми нитками в диску І.

Білки ядер. Ядра м’язових клітин побудовані головним чином 
з нуклеопротеїдів, що становлять близько 50% сухої речовини. Під 
час гідролізу нуклеопротеїди розщеплюються на білок і нуклеїнові 
кислоти. Нуклепротеїди відрізняються один від одного природою 
білка і нуклеїновими кислотами. 

У структуру ядерних нуклеопротеїдів входять дезоксирибону-
клеїнові кислоти (40–45 мг%). Рибонуклеїнова кислота в основно-
му міститься в саркоплазмі клітини (близько 90%) і в невеликій 
кількості в ядрі; ДНК — в клітинних ядрах.

Молекулярна маса ДНК досягає декількох мільйонів (3–20), 
діаметр частинок 1,5–2 нм довжиною до 50 нм. Форма молекул до-
сить різноманітна: сферична, еліптична, циліндрична. Форма мо-
лекул нативних нуклеїнових кислот зазвичай надто подовжена, що 
зумовлює структурну в’язкість розчинів протеїду.

Крім нуклеопротеїдів, у ядрах міститься «кислий білок» (близь-
ко 30–50% сухої речовини ядер), розчинний у лугах, з ізоелектрич-
ною точкою близько рН 5,0. Цей білок за властивостями нагадує 
глобуліни, оскільки осаджується під час насичення хлористим нат-
рієм.

Після видалення нуклеопротеїдів і кислого білка в ядрах зали-
шається драглеподібна маса — залишковий білок (близько 4–10%), 
за властивостями і амінокислотним складом схожий на колаген.

Білки сарколеми. До цієї групи належать білки, що входять 
до складу сарколеми та пухкої сполучної тканини, що об’єднують 
м’язові волокна у м’язові пучки.

Кожне м’язове волокно вкрите найтоншою еластичною оболон-
кою — сарколемою, яка складається з мембран. У складі мембран 
сарколеми, крім білків, істотними компонентами є фосфоліпіди, що 
відіграють важливу роль у проникності оболонки.
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На поверхні сарколеми розташовані сполучні волокна, які скла-
даються з білків сполучної тканини (протеїноїдів): колагену, елас-
тину і ретикуліну. 

У міжклітинному просторі м’язової тканини трапляються муци-
ни та мукоїди — слизоподібні білки, що виконують захисну функ-
цію і полегшують ковзання м’язових пучків. Ці білки виділяються 
лужними розчинами. 

На поверхні сарколеми і у міжм’язових проміжках знаходяться 
нервові волокна і нервовий апарат клітин, до складу яких входять 
ліпопротеїди та нейрокератини.

Ферменти м’язової тканини. За хімічною природою всі фер-
менти є білками. Ферменти м’язової тканини, яка характеризується 
активним обміном речовин, представлені у великій кількості: тіль-
ки в саркоплазмі їх налічується понад 50. Нині багато з них вдалося 
виокремити в хімічно чистій кристалічній формі.

Більшість ферментів, що каталізують гідролітичні реакції, нале-
жать до простих білків — ні в міозині, ні в міогені не виявлено про-
статичної групи. Ферменти, що каталізують окислювально-відновні 
реакції (оксидоредуктаза), переважно належать до складних білків. 
В одних випадках простатичні групи міцно зв’язані з білком, в ін-
ших — легко відокремлюються від білкової частини. При неміцно-
му зв’язку встановлюється рухома рівновага ферменту з його боко-
вою частиною та простетичною групою (коферментом). У деяких 
випадках сама простетична група має каталітичну активність. Про-
те якщо вона поєднується зі специфічним білком, то каталітична 
активність її зростає іноді в мільйони разів.

Як простатичні групи до складу ферментів входять вітаміни та 
інші органічні сполуки; є також ферменти, які містять іон металу.

Найголовнішими характерними властивостями ферментів як 
біологічних каталізаторів є специфічність, нестійкість до дії підви-
щеної температури, чутливість до концентрації іонів водню.

Той або інший фермент діє тільки на певну речовину (субстрат) 
або на певний тип хімічного зв’язку в молекулі (наприклад, пепсин 
— тільки на білок і не розщеплює жири та вуглеводи). На певну спе-
цифічність вказує те, що у випадках оптичної ізомерії або стереоізо-
мерії фермент каталізує перетворення лише одного ізомеру. Специ-
фічність дії ферментів залежить від білкової частини, а простатична 
група не є специфічною і може, з’єднуючися з різними білками, бра-
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ти участь в утворенні низки ферментів. Експериментально доведе-
но, що специфічність ферментів пов’язана з конформацією білків, 
які входять до складу ферменту.

З підвищенням температури швидкість ферментативних реакцій 
спочатку збільшується, досягаючи максимуму за певної температу-
ри. Оптимальною температурою для більшості ферментів, виділе-
них з тканини теплокровних тварин, є температура тіла (37–40°С). 
При подальшому підвищенні температури швидкість ферментатив-
них реакцій зменшується і, нарешті, за 80–100°С, а для деяких фер-
ментів і за нижчої температури, реакція припиняється.

Активність ферментів різко змінюється під час зміни реакції се-
редовища. Величина рН, за якої активність ферментів найбільша, є 
оптимальною, і для кожного ферменту існує оптимальне значення 
рН середовища.

М’язова тканина здійснює свої функції завдяки активній учас-
ті ферментативних систем, специфічно локалізованих у структу-
рах тканини. Ферментні системи забезпечують отримання великої 
кількості енергії, необхідної для здійснення м’язової діяльності. 
М’язові клітини характеризуються великою концентрацією фер-
ментів гліколізу, а також ферментів циклу трикарбонових кислот і 
дихального ланцюга.

Деякі ферменти є одночасно і структурними елементами м’язо-
вого волокна. До них слід віднести АТФ-азу (міозин), що міститься 
в міофібрилах.

Очищений міозин активується іонами кальцію та інгібується 
іонами магнію. Разом з цим є також розчинна АТФ-аза, відмінна 
від міозину, що міститься в різних структурах клітини: ядрах, міто-
хондріях і мембранних елементах саркоплазми. Ця АТФ-аза акти-
вується іонами магнію.

Крім того, міофібрили характеризуються глютаміназною ак-
тивністю. У прояві активності ферментів в міофібрилах відіграють 
роль фосфоліпіди. При деліпіюванні міофібрил в них різко знижу-
ється активність АТФ-ази, АМФ-аміногідролази і ацетилхолінес-
терази.

Здійснення процесу гліколізу і пов’язане з ним виділення енергії 
протікає у структурі саркоплазми. Разом з тим різні дії на м’язову 
тканину підвищують інтенсивність гліколітичних процесів, що 
може свідчити про вихід ферментів зі структур, які їх обмежують, 
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і їх активації. У структурі саркоплазми міститься багато ферментів 
синтезу білків, ліпідів і полісахаридів.

Аеробне окислення продуктів обміну відбувається в мітохондрі-
ях (саркосомах).

Різні м’язи залежно від функціональних особливостей характе-
ризуються неоднаковим співвідношенням концентрації фермент-
них систем, що каталізують анаеробні та аеробні перетворення. Так, 
у червоних м’язових волокнах міститься більше мітохондрій, ніж у 
білих. У білих м’язах інтенсивність анаеробного глікогенолізу при-
близно в 2 рази вища, ніж у червоних.

Інтенсивність окислення жирів у м’язах порівняно невелика, 
але після вуглеводів вони є найважливішим джерелом енергії. За 
нестачі вуглеводів до процесів обміну залучається більша кількість 
жирів. До циклу трикарбонових кислот безпосередньо примикають 
реакції окислення жирних кислот. У мітохондріях виявлені фер-
менти, що окислюють жирні кислоти. Такі процеси обміну аміно-
кислот, як дезамінування та переамінування, також приєднуються 
до циклу трикарбонових кислот. Разом з тим ферменти переамі-
нування виявлені в рідкій частині саркоплазми. Деструкція міто-
хондрій порушує координоване здійснення складного комплексу 
взаємопов’язаних процесів обміну, що відбуваються в них.

Саркоплазматичний ретикулум містить, окрім АТФ-ази, що 
активується іонами магнію, АМФ-аміногідролазу, яка також має 
дуже високу активність.

У ядрах містяться гліколітичні, окислювальні, гідролітичні фер-
менти, ферменти білкового синтезу. Крім того, в ядрах є ферменти 
синтезу нуклеїнових кислот (ДНК-полімераза і РНК-полімераза).

У сарколемній мембрані виявлено наявність АМФ-аміно гідро-
лази та активної ацетилхолінестерази.

До рибосомних відносять ферменти, що беруть участь на тих 
стадіях синтезу білка, які відбуваються в рибосомах.

Лізосоми містять клітинні гідролази: кислу рибонуклеазу, ди-
зоксирибонуклеазу, кислу фосфатазу, катепсини (протеїнази), ес-
терази, глікозидази. У живій клітині ці ферменти можуть діяти в 
основному на фагоцитований матеріал, що потрапив усередину лі-
зосоми. М’язовій клітині це необхідно для поновлення її найважли-
віших структур і компонентів. Якщо цілісність лізосоми порушено, 
то гідролази вивільнюються і перетравлюють компоненти клітини.



47

Розділ 2. Біохімія тканин і органів сільськогосподарських тварин і птиці  

Наявність у лізосомах ліпопротеїдної мембрани надійно утри-
мує гідролітичні ферменти і запобігає перетравленню субстратів 
м’язового волокна після забою тварини. Проте згодом під впливом 
різних чинників відбувається вивільнення гідролаз.

2.1.5. Небілкові речовини м’язової тканини

Ліпіди, що входять до складу м’язових волокон, виконують 
функції подвійного значення. Частина їх, головним чином фосфолі-
піди, є пластичним матеріалом і входить до структурних елементів 
м’язового волокна — міофібрилів, клітинних мембран, прошарків 
гранул.

До складу міофібрил входять різні гліцерофосфоліпіди, багато 
з яких сприяють активності низки ферментів. Особливо великим 
вмістом фосфоліпідів відзначається саркоплазматичний ретику-
лум. Гліцерофосфоліпіди містять і сарколемні мембрани. Проте 
загальний вміст фосфоліпідів у сарколемній мембрані значно ниж-
чим, ніж у мітохондріях, причому якісний склад їх не відрізняється 
від складу субклітинних структур.

Інша частина ліпідів виконує роль резервного енергетичного 
матеріалу. Такі ліпіди містяться в саркоплазмі у вигляді дрібних 
крапельок на полюсах мітохондрій. У великій кількості ліпіди міс-
тяться в міжклітинному просторі, між пучками м’язів у сполучних 
прошарках.

Сумарний вміст тригліцеридів у м’язах різних тварин різко варі-
ює. При напруженій роботі їх вміст у міжклітинному просторі змен-
шується до мінімуму.

З глицерофосфатидів м’язової тканини виділені холингліцерофос-
фоліпіди, етанолгліцерофосфоліпіди, плазмогени, сфінгомієлін та ін. 
Вони містять більше ненасичених жирних кислот (65–75%), ніж глі-
церофосфатиди інших тканин. Усього гліцерофосфатидів у м’язах 
0,2–1%, на частку зв’язаних білками припадає 20–27%. Звичайно 
під час роботи м’язів розпадається невелика кількість гліцерофос-
фатидів; помітний їхній розпад під час виснажливої роботи м’язів.

Із стероїдів у м’язовій тканині міститься вільний і зв’язаний 
холестерин: у гладких м’язах 0,8% до сухої речовини, в серцевих — 
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0,5%, у скелетних — 0,3%. Характерною особливістю холестерин-
білкових комплексів, виділених із м’язів ссавців, є міцний зв’язок 
холестерину з білком.

Загальний вміст ліпідів у м’язовій тканині, а також їх компонен-
тів схильний до значних коливань і залежить від стану тварини, її 
виду, віку, статі, умов утримування та годівлі.

Вуглеводи. В організмі тварин вуглеводи містяться у відносно 
невеликій кількості. У м’ясі вони зустрічаються у вільному стані, 
в комплексі з білками та ліпідами і як структурні елементи низки 
сполук. Вуглеводи м’яса представлені моносахаридами та полісаха-
ридами.

З гексоз у м’язовій тканині завжди присутня D-глюкоза, а та-
кож D-фруктоза. З пентоз у складі нуклеїнових кислот і продук-
тів їх розпаду нуклеотидів і нуклеозидів трапляються D-рибоза і 
D-2-дезоксирибоза. У складі РНК пентоза завжди представлена 
D-рибозою, а в складі ДНК — D-2-дезоксирибозою.

Одним з основних вуглеводів м’язової тканини є глікоген (тва-
ринний крохмаль) — найважливіший енергетичний матеріал — 
сильно розгалужений полісахарид, побудований сотнями молекул 
глюкози.

У структурі молекули глікогену залишки глюкози поєднані 
a -1,4-глікозидними зв’язками, в місцях розгалуження — a -1,6-
зв’язками. Його молекулярна маса 1·106. Великий ступінь розга-
луженості м’язового глікогену необхідний, оскільки дії ферментів 
піддаються кінці молекули: чим більше вільних кінців, тим швидше 
може бути використана молекула глікогену або швидше синтезова-
на під час таких періодів клітинного метаболізму, коли відбуваєть-
ся його регенерація.

Глікоген витрачається при м’язовій роботі та накопичується під 
час відпочинку. Вміст його залежить від тренованості та вгодова-
ності тварини, а також фізіологічного стану: у м’язах стомленої та 
голодної тварини міститься мало глікогену.

Глікоген легко розчиняється в гарячій воді з утворенням коло-
їдного опалесціюючого розчину. З водним розчином йоду глікоген 
дає червоно-буре забарвлення. При кислотному гідролізі він розпа-
дається до глюкози.

У свіжих м’язах забійних тварин міститься 0,3–0,9% (іноді до 
2%) глікогену та 0,05% глюкози.
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У м’язових волокнах виявлено певний зв’язок глікогену з міо-
фібрилами. Спостерігається локалізація глікогену в анізотропних 
дисках і не виявлено в ізотропних. Крім того, глікоген рівномірно 
розподілений в саркоплазмі (з переважанням в навколоядерній). 
Можливо, що зв’язок глікогену з міозином анізотропних дисків мі-
офібрил і міогеном саркоплазми забезпечує необхідний темп роз-
щеплення полісахариду при його гліколітичному розпаді.

У процесі інтенсивної м’язової роботи глікоген піддається анае-
робному гліколітичному розпаду з утворенням молочної кислоти.

Відразу після припинення життя тварини глікоген починає розпа-
датися, утворюючи проміжні продукти і кінцевий продукт — молочну 
кислоту. У післязабійний період перетворення глікогену м’язової тка-
нини є першопричиною багатьох подальших біохімічних процесів.

До складу міжклітинної основної речовини сполучної тканини 
входять як характерна складова частина високомолекулярні вугле-
води — мукополісахариди. Ці сполуки утворюють стінки клітин, 
з’єднують клітини одна з одною, утворюючи біологічно активні 
комплекси поверхні клітин, і є тією рідкою фазою, в якій відбува-
ється рух клітин і якою змащуються частини, що труться.

Екстрактні речовини м’язової тканини беруть участь у процесі 
утворення специфічного м’ясного смаку та аромату. Під час варіння 
м’яса у воді ці сполуки переходять у бульйон і, видозмінюючись, на-
дають йому властиві смак і аромат. Специфічні азотисті екстрактні 
речовини м’язової тканини — карнозин, карнитин, ансерин і креа-
тин — стимулюють діяльність травних залоз.

Розрізняють азотисті та безазотисті екстрактні речовини. До 
безазотистих відносяться вуглеводи і всі сполуки, що виникають з 
них у процесі метаболізму м’язової тканини. Загальний вміст їх ста-
новить 0,9–1,0%

З азотистих небілкових речовин м’язової тканини в екстракт лег-
ко переходять карнозин, ансерин, карнитин, креатин, креатинфосфат 
(КРФ), АТФ, які за життя тварини виконують специфічні функції в 
процесі обміну речовин і енергії. Інша частина азотистих екстрактних 
речовин — пуринові основи, вільні амінокислоти та ін. — є проміж-
ні продукти обміну білків. Частина азотистих екстрактних речовин, 
наприклад сечовина, сечова кислота і амонійні солі, є кінцевими про-
дуктами обміну білків (табл. 2.2). Загалом у свіжих м’язах міститься 
0,3% небілкового азоту (1,2% з розрахунку на сухий залишок).
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Таблиця 2.2
Вміст окремих азотистих екстрактних речовин 

у м’язах тварин
Речовина Вміст,% на сиру тканину

Карнозин 0,2–0,3
Ансерин 0,09–0,15
Карнітин 0,02–0,05
Холін 0,08
Креатин + креатинфосфат 0,2–0,55
Глютатіон 0,1–0,6
Аденозинтрифосфорна кислота 0,25–0,4
Адринозіндіфосфат 0–0,05
Аденозинмонофосфат 0,03–0,08
Інозинова кислота 0,01
Пуринові основи 0,07–0,23
Вільні амінокислоти 0,1–0,7
Сечовина 0,002–0,2

Після забою тварин азотисті екстрактні речовини і продукти їх 
перетворення беруть участь у створенні специфічного смаку та аро-
мату м’яса.

Карнозин (b -аланілгістидин) — специфічний дипептид, що 
стимулює секрецію травних залоз. За життя тварини карнозин бере 
участь у процесах окислювального фосфорилування і сприяє утво-
ренню в м’язах мікроенергетичних фосфатних сполук (АТФ і КРФ). 
Вміст карнозину в скелетних м’язах різних забійних тварин колива-
ється в широких межах: кінь — 70–180 мг%, корова 14–265, свиня — 
100–300, дрібна рогата худоба — 50–100 мг%. У м’язах добре вгодо-
ваних і тренованих тварин карнозину міститься більше, ніж у м’язах 
слабких тварин (наприклад, у бика кількість його досягає 1%).

Ансерин (метилкарнозин) — аналог карнозину. Ансерин вперше 
виділений з м’язової тканини гусака, у зв’язку, з чим і одержав свою 
назву (лат. аnser — гусак), проте він часто трапляється і у м’язах тва-
рин. Ансерин має ті самі функції, що й карнозин. У м’язах забійних 
тварин його вміст становить 90–200 мг%.

Карнитин (похідна g -аміно-b -оксимасляної кислоти). Вва-
жають, що він є одним із джерел метильних груп. У м’язах його міс-
титься 20–50 мг%.
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Холін (аміноетиловий спирт з трьома метильними групами в 
атомі азоту) необхідний для утворення фосфоліпідів і ацетилхо-
ліну — сполука, що відіграє важливу роль у процесі передачі нер-
вового збудження або скорочення м’язів. Вільний холін викликає 
перистальтику кишок. Як речовині, що надходить з продуктами 
харчування, йому надають значення вітаміну.

Глютатіон (глютамінілцистеїлгліцин) — специфічний трипеп-
тид — сильний відновник і, як цистеїн, легко піддається окисленню. 
У живих тканинах глютатіон в основному знаходиться у відновле-
ній формі і в міру необхідності переходить в окислену.

Глютатіону, очевидно, належить особлива роль у підтриманні 
окислювально-відновного потенціалу м’язової клітини та активації 
ферментів, що містять в активних центрах SH-групи. Так, у м’язах 
тварин за життя міститься загального глютатіону 25,8–41,5, окисле-
ного — 0,3–5,7, відновленого — 20,1–41,25 мг%.

Креатин — за будовою є метилгуанідиноцтовою кислотою. 
Синтез креатину пов’язаний з перетвореннями аргініну, метіоніну 
та ін. Вміст креатину у м’язах різних тварин неоднаковий: у коня 
його міститься 0,058%, барана — 0,153, свині — 0,239, бика — 0,41%. 
За життя тварин вільного креатину в м’язах міститься порівняно 
мало, 70–80% його зв’язано з фосфорною кислотою і креатинфос-
фатом.

Креатинфосфат (КрФ) — багата на енергію сполука, що вико-
нує роль резерву енергії, яка легко мобілізується. Багато креатин-
фосфату міститься в інтенсивно працюючих м’язах.

Органічні фосфати. Органічним (небілковим і неліпідним) 
фосфатам належить особлива роль в обміні енергії. Найважливіші з 
них є такі нуклеотиди, як АТФ (та інші моно-, ди- та три фосфати). 
Між різними нуклеотидами і АТФ є постійний обмін лабільними 
фосфатними групами.

У живому м’язі міститься приблизно 0,25–0,40% АТФ. Відразу 
після припинення життя тварини кількість його різко зменшується. 
Через 1–2 доби після забою у м’язовій тканині визначають незна-
чну кількість АТФ або зовсім її не виявляють.

Нуклеозидтрифосфати, подібно до АТФ, містять багаті енер гією 
фосфатні зв’язки і так само, як АТФ, беруть участь як постачальник 
енергії в найважливіших процесах — синтезі глікогену, білків, фос-
фоліпідів та ін. 
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Пуринові основи. До їх складу входять аденін і гуанін, ксантин і 
гіпоксанін. Пуринові основи є продуктами розпаду аденозинфосфа-
тів, інозинфосфату та інших сполук і в процесі зберігання м’язової 
тканини накопичуються.

Піримідинові основи можуть бути представлені урацилом і ті-
аміном.

Вільні амінокислоти містяться в свіжій м’язовій тканині. Вони 
наявні в ній за життя тварини в результаті постійного процесу онов-
лення білків і утворюються після забою під час розщеплення різних 
білкових і небілкових компонентів м’язової тканини.

Мінеральні речовини м’язової тканини входять до складу струк-
турних елементів волокна і беруть участь у багатьох процесах обмі-
ну між клітинами і міжклітинною рідиною, використовуються під 
час утворення буферних систем, серед яких важливу роль відігра-
ють бікарбонатна і фосфатна. Мінеральні речовини впливають та-
кож на стан внутрішньоклітинних білків м’язової тканини: від них 
залежить розчинність і набухання білків. 

Вміст їх досить постійний і не залежить від відрубу, за винят-
ком відрубів з великою кількістю жиру. Винятком є цинк, вміст 
якого у м’язовій тканині свиней змінюється з вмістом міоглобіну 
в м’язі.

Серед мінеральних елементів м’язової тканини найбільш поши-
рені Na+, K+, Ca2+, Mg2+. Вони беруть участь у підтримці осмотичного 
тиску і електролітичної рівноваги всередині та поза клітиною. На-
трій міститься головним чином у позаклітинній рідині і зв’язаний з 
хлором і бікарбонатними іонами. Значна частка К+ і Са2+ зв’язана з 
білками. При зміні реакції середовища в м’язах у процесі м’язового 
скорочення катіони звільняються від такого зв’язку. Взаємодія іо-
нів К+, Mg2+ і Са2+ з актином, міозином, АТФ і біологічними акти-
ваторами є контрольним механізмом і системою урівноваження в 
процесах скорочення і розслаблення міофібрил.

Магній активує низку ферментів обміну вуглеводів у м’язах: 
енолазу, декарбоксилази кетокислот та ін. У невеликій концентра-
ції він активує водорозчинну АТФ-азу, а за великих концентрацій 
може бути інгібітором цього ферменту. Кальцій, крім названих 
функцій, зменшує проникність мембран клітини.

Серед інших неорганічних елементів специфічні функції мають 
марганець, цинк, нікель, кобальт, іони яких активують м’язову пеп-
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тидазу. Іони міді необхідні для активації тирозинази, оксидази ас-
корбінової кислоти і деяких інших ферментів.

Вміст у м’ясі деяких мікроелементів варіює в широких межах. 
Відмінності зумовлені географічною зоною розведення худоби, але 
можуть бути пов’язані з біологічними особливостями методики ви-
значення.

Загально прийнято вважати, що із збільшенням жирності м’яса 
вміст в ньому мінеральних речовин у тому числі й мікроелементів, 
зменшується.

Після забою тварини змінюється характер поєднання неорга-
нічних іонів білками м’язової тканини та іншими органічними спо-
луками; значною мірою вони звільняються від такого зв’язку. Крім 
того, в результаті ферментного розпаду компонентів відбувається 
накопичення неорганічних іонів, наприклад ортофосфату і аміаку 
(не слід помилково плутати цей процес з різким виділенням аміаку 
в процесі мікробного розкладання тканин).

Вітаміни. М’ясо слід розглядати як цінне джерело вітамінів 
комплексу В. Досить багата вітаміном В1 (тіаміном) м’язова ткани-
на свиней (0,6–1,4 мг%, а іноді й більше). У м’язовій тканині худого 
м’яса міститься більше вітамінів групи В, ніж у жирному.

2.1.6. Скорочення та розслаблення м’язів 

М’язова діяльність тварини є результатом багатогранних хіміч-
них процесів, що протікають за участю тканинних ферментів під 
контролем нервової та гуморальної систем. Найбільш важливими і 
характерними для м’язової тканини є процес скорочення м’язів, тоб-
то зміна фізичного стану м’язових білків, що забезпечує виконання 
механічної роботи, так і процес розслаблення м’язів (характерний 
для спокійного стану м’язів). М’язову тканину можна розглядати як 
своєрідний складний фізіологічний апарат, у якому хімічна енергія 
перетворюється на механічну.

На підставі термодинамічних розрахунків і хімічних дослідів 
(виявлено підвищення температури в м’язах усього на 0,000002°С) 
встановлено, що живі організми не можуть перетворювати тепло, 
що виділяється в клітинах під час хімічних реакцій, в роботу і що 
джерелом енергії для скорочення м’язів є лише хімічна енергія.
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Існуючі гіпотези про механізм м’язового скорочення ґрунтують-
ся на зміні властивостей міозину і актину, пов’язані з розщеплюван-
ням АТФ.

При взаємодії АТФ і міозину (М), що проявляє ферментну ак-
тивність, великий запас енергії, накопичений у високоенергетичних 
фосфатних зв’язках цього нуклеотиду (близько 8000 ккал на одну 
молекулу Н3РО4, що відщеплюється), звільняється і використову-
ється під час скорочення:

М + АТФ + Н2О →  М + АДФ + Н3РО4 + енергія.

Діяльність м’язової тканини виявляється в двофазному процесі, 
що складається з періоду скорочення (робота) і розслаблення (спо-
кій). М’язове скорочення і розслаблення здійснюється за допомогою 
спеціального апарата міофібрил — товстих (міозинових) і тонких 
(актинових) ниток унаслідок послідовних і зв’язано-протікаючих 
реакцій. Скорочення м’яза відбувається в результаті ковзання ни-
ток актину між нитками міозину.

На підставі даних електронної мікроскопії встановлено, що 
ковзання ниток виникає під час замикання перемичок-містків між 
тонкими і товстими нитками і зміни кута їх нахилу. У стані розсла-
блення м’язів поперечні містки знаходяться в перпендикулярному 
положенні до товстих ниток (вони утворені заломленими головка-
ми міозину) і не сполучені з тонкими нитками (мал. 2.9). У резуль-
таті замикання містків і зміни кута їх нахилу розвивається сила, що 
викликає переміщення одних ниток щодо інших.

 
Z 

M 

Z 

а б 

Мал. 2.9. Будова поперечних 
містків між актиновими та міо-
зиновими нитками: 
а — у стані скорочення (вільному 
стані); б — у стані розслаблення 
(замкнений стан)
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У стані скорочення перемички набувають особливого стану і 
як би гальмують ковзання протофібрилу. За допомогою фазово-
контрастної мікроскопії показано, що під час скорочення м’язів 
пластинка Z зміщується до диска А, внаслідок чого диск I звужу-
ється. При цьому ширина диска А зберігається (мал. 2.10). Перехід 
протофібрил зі стану спокою в скорочення зумовлено зміною влас-
тивостей білкових структур під впливом низки чинників.

Механізм процесу. При спокійному (еластичному) стані м’язів 
міозин знаходиться в комплексі з іонами, глікогеном і АТФ.

АТФ за допомогою трьох іонів Mg приєднана до ділянки моле-
кули міозину, віддаленої від його ферментного центру. При цьому 
комплекс тропоміозин-тропонін зв’язує Mg2+ АТФ-азу і тим самим 
інгібірує її, перешкоджаючи взаємодії міозину з актином.

У стані м’язового спокою міозин не проявляє своєї дії як АТФ-
аза у зв’язку з тією обставиною, що знаходиться в комплексі з 
ферментом міозином. Тільки за наявності зв’язаної АТФ міозин 
знаходиться в еластичному стані. Видалення АТФ з комплексу (на-
приклад, шляхом відмивання) викликає втрату еластичності у біл-
ка, так зване явище задубіння в результаті виникнення поперечних 
містків між нитками міозину та актину.

У стані спокою всі іони Са2+ міофібрил зв’язані в саркоплазма-
тичному ретикулумі.

Перехід м’язів із стану спокою до скорочення і вся повнота проце-
су зумовлена роботою таких чотирьох основних систем: елементів не-
рвових закінчень, що збуджують м’язове волокно; саркоплазматичної 
мережі; окислювального апарату; системи актоміозинових ниток.

 А I А

А А

Мал. 2.10. Модель скорочення 
м’язів
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Фізико-хімічні та біохімічні процеси, що виникають під впли-
вом нервового імпульсу в сарколемі та саркоплазмі, поширюються 
на білки міофібрили, локалізовані певним чином у саркомерах. Тут 
під впливом іонів та інших речовин ці білки зазнають конформацій-
них та інших перетворень, що супроводжуються проявом фермен-
тативної активності та зміною структури м’язового волокна — його 
скороченням.

У результаті нервового імпульсу і зміни різниці потенціалів 
відбувається перерозподіл іонів у волокні. Це викликає виділення 
Са2+ з саркоплазматичного ретикулуму. Іон Са2+ дифундує всереди-
ну волокна, викликає зближення міозину з Ф-актином, утворення 
актоміозину і активування міозинової Mg2+ АТФ-ази.

Усі ці перетворення протікають майже одночасно. З виділенням 
іона кальцію, що насичує активні центри міозину, і починається ак-
тивація м’язового скорочення.

АТФ у цей момент потрапляє в сферу кулястого потовщення 
молекули міозину (локалізація ТММ) і піддається гідролітичному 
розщеплюванню. Енергія, що вивільняється при цьому, використо-
вується на переміщення актинових протофібрил по відношенню до 
міозинових.

Під час цих процесів при взаємодії міозину з Ф-актином відбу-
ваються конформаційні перетворення міозину з a - у b -стан і при 
цьому змінюється орієнтація поперечних містків і як результат — 
ковзання ниток.

У цьому процесі активна роль належить міозину, актин вико-
нує пасивну роль. Вирішальною обставиною в цих складних пере-
твореннях є те, що тільки сполука міозину з актином дає нову сис-
тему — активуєму Mg2+ АТФ-азу, яка і здатна здійснювати процес 
розщеплювання АТФ з одночасним переміщенням протофібрил. 
Отже, активним каталізатором, що зумовлює м’язове скорочення є 
актоміозинова АТФ-аза. Слідом за цим актоміозиновий комплекс 
розпадається, міозин переходить знову в стан, характерний для роз-
слабленого спокійного м’яза. Це відбувається насамперед тому, що 
виділення Са2+ припиняється і настає зворотне всмоктування його 
в саркоплазматичний ретикулум і сарколему.

У проміжках між імпульсами Са2+ знов зв’язується ретикулу-
мом, який концентрує кальцій в кількості у 808 тис. разів більшому, 
ніж у навколишньому середовищі, і викликає ефект розслаблення. 
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Після всмоктування Са2+ настає рефосфорилювання АДФ і АТФ 
за допомогою окислювального апарата волокна. АТФ знов через 
магній приєднується до міозину і процес розщеплювання інгібу-
ється.

Додавання АТФ супроводжується розслабленням задубілого 
(скороченого) м’яза, оскільки нуклеотид у формі Mg2+ АТФ відіграє 
роль пластифікуючого агента, запобігаючи утворенню поперечних 
зв’язків між міозином і актином.

У процесі м’язового скорочення при активізації міозину велику 
роль відіграє система тропоміозин–тропонін, що взаємодіє з тонки-
ми нитками актину. Тропонін і a -актинін та деякі інші білки міо-
фібрил здійснюють своєрідну регуляцію і контроль процесу пере-
несення Са2+ та скорочення м’язів.

Джерела поповнення АТФ у м’язах. У процесі м’язової діяль-
ності постійно споживається енергія закумульованої АТФ, тому ді-
яльність біохімічного апарату м’язових клітин направлена на попо-
внення її запасу. Тільки завдяки постійному ресинтезу вміст АТФ 
в м’язах підтримується на певному рівні. 

Основним джерелом, що поповнює витрату АТФ в м’язах, є про-
цеси глікогенолізу і гліколізу. І тому, коли розслаблення м’яза за-
кінчується, включаються ці реакції. У момент м’язового скорочення 
з комплексу з міозином звільняється глікоген.

У результаті фосфоролізу за участю фосфорної кислоти, що ви-
ділилася з АТФ, глікоген у гіалоплазмі швидко залучається в про-
цес анаеробного оксидування і бере участь в утворенні молочної 
кислоти і АТФ.

Шляхом послідовних перетворень утворюються продукти 
роз паду молекули глюкози, які при подальшому окисленні, пере-
творюючи запас потенційної енергії, стають донаторами високо-
енергетичних фосфатних груп, за рахунок яких в результаті пере-
фосфорилювання з АДФ утворюється АТФ:

R~R + АДФ      АТФ + R–ОН. 

Другим дуже важливим джерелом отримання запасу АТФ є ае-
робне окислення молочної кисл оти, що накопичилася в результаті 
гліколізу.

Молочна або піровиноградна кислоти (від 1/6 до 1/3 їх кіль-
кості) окислюються за аеробним циклом. Значна частина виділеної 
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енергії в результаті процесів фосфорилювання використовується 
для ресинтезу АТФ і КрФ.

В результаті повного аеробного окислення молекули глюкози 
накопичуються близько 38 високоенергетичних фосфатних зв’язків, 
які використовуються для ресинтезу АТФ.

Третім процесом, що забезпечує систему енергією у фазах ско-
рочення, є перенесення енергії з КрФ на АДФ з утворенням АТФ і 
креатину (Кр), за участю ферменту креатинкінази:

АДФ + КрФ      АТФ + Кр. 

У молекулі КрФ, як і АТФ, є високоенергетичний фосфатний 
зв’язок. Цей запас енергії разом з фосфатом переноситься на АДФ 
в умовах посиленого розпаду АТФ. Отже, КрФ є свого роду аку-
мулятором енергії. Тому при виключенні глікогенолізу і гліколі-
зу креатинфосфат є єдиним джерелом поповнення витрати АТФ. 
Сам КрФ безпосередньої участі в механізмі м’язового скорочення 
не бере. Синтез КрФ здійснюється в результаті аеробного проце-
су окислення вуглеводів, при якому відбувається ресинтез не тіль-
ки АТФ і глікогену, а й КрФ. Внаслідок цього вміст КрФ у м’язах 
збільшується в міру підвищення роботи (тренування). 

У м’язах є ще один можливий шлях (четвертий) утворення 
АТФ внаслідок за рахунок перетворень двох молекул АДФ в одну 
молекулу АТФ і аденілової кислоти (АМФ) за участю біокаталіза-
тора — ферменту аденілаткінази. Цей фермент є не тільки в м’язах, 
звідки він був уперше виділений, а й у інших тканинах.

                                           Аденілаткіназа
2АДФ      АТФ + АМФ.

АМФ є сильнодіючою речовиною. Вона знешкоджується шля-
хом дезамінування (уже було сказано, що дезаміназну каталітичну 
дію проявляє особливий фермент, пов’язаний з міозином) з виді-
ленням аміаку і утворенням інозинової кислоти. Інозинова кислота 
не використовується організмом для ресинтезу АТФ і піддається 
подальшому гідролітичному розщеплюванню. 

Таким чином, майже всі процеси, спрямовані на ресинтез АТФ, 
відносяться до окислювальних, пов’язаних з тканинним диханням. 
АТФ утворюється в результаті перенесення енергії на АДФ з речо-
вин, в результаті окислювальних перетворень. Найбільш важливим 
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джерелом енергії для м’язового скорочення є анаеробні та аеробні 
перетворення глікогену.

Для ресинтезу АТФ в процесі аеробного окислення, крім молоч-
ної та піровиноградної кислот, частково можуть бути використані 
продукти окислювального розпаду жирів і білків, що залучаються 
до циклу Кребса.

Швидкість окислювальних перетворень вуглеводів у м’язах пев-
ною мірою залежить від вмісту карнозину, ансерину, вітамінів. Ві-
таміни РР, С і В1 у відомих концентраціях активують або інгібіру-
ють процес гліколізу. Наприклад, аскорбінова кислота прискорює 
окислювальні перетворення одного з проміжних продуктів гліко-
генолізу і гліколізу гексозодифосфату. Тіамін входить до складу 
коферменту карбоксилази, яка утворюється в процесі гліколізу. 
Ніацин, сполучаючись із рибозою і нуклеотидом, утворює кодегі-
дрогеназу — переносник протонів у процесі анаеробного і аеробного 
окислення вуглеводів.

Біохімічні перетворення здійснюються в м’язовій тканині у 
зв’язку з процесом м’язового скорочення, що відбувається в струк-
турних елементах клітини. Апарат міофібрил безпосередньо ви-
конує акт м’язового скорочення. У інших системах, зосереджених 
в мітохондріях, саркоплазмі, протікає низка складних біохімічних 
перетворень, пов’язаних в основному з процесами окислення, пере-
несенням енергії, синтезом речовин (АТФ, КрФ), необхідних для 
здійснення акту скорочення.

У м’язовій тканині, крім процесів, пов’язаних із здійсненням фі-
зіологічного акту скорочення, відбуваються складні біохімічні пе-
ретворення, постійний обмін речовин, спрямований на оновлення 
структур клітин (біосинтез білків), а також інші життєві явища. 
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Запитання для самоконтролю

1. Назвіть основні біохімічні функції м’язової тканини.
2. Дайте характеристику типам м’язової тканини.
3. Дайте морфологічну характеристику м’язової тканини.
4. Яка будова основних структурних елементів м’язового волокна?
5. Дайте характеристику хімічному складу м’язової тканини. 
6. Які властивості мають білкові речовини м’язової тканини? Який 

розподіл білків у структурних елементах м’язової тканини?
7. Дайте характеристику властивостей білків саркоплазми.
8. Яка роль міоглобіну в утворенні забарвлення м’ясопродуктів? 

Опишіть будову міоглобіну, його форми.
9. Дайте характеристику властивостям білків міофібрил.
10. Опишіть будову міозину, актину та їх комплексу.
11. З яких білків побудовані ядра і саркоплазма?
12. Дайте характеристику ферментам м’язової тканини.
13. Наведіть характеристику, основні функції ліпідів м’язової тка-

нини.
14. Наведіть характеристику, основні функції вуглеводів м’язової тка-

нини.
15. Наведіть характеристику, основні функції екстрактних речовин 

м’язової тканини.
16. Наведіть характеристику, основні функції мінеральних речовин і 

вітамінів м’язової тканини.
17. У чому полягає механізм процесу скорочення і розслаблення 

м’язів?
18. Які джерела поповнення АТФ у м’язах?
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2.2. Біохімія сполучних тканин

2.2.1. Будова сполучних тканин

Сполучна тканина бере участь у будові органів тварини і його ске-
лета, у передачі механічних зусиль, об’єднує окремі частини організ-
му. Крім того, вона виконує захисні функції та відіграє роль запасно-
го депо жирових речовин, необхідних для життєдіяльності організму. 
Деякі сполучнотканинні елементи беруть участь у будові різноманіт-
них тканин, зокрема м’язової, покривної, травного тракту та ін.

Залежно від функціонального призначення сполучна тканина 
в процесі ембріонального розвитку диференціюється. При цьому 
утворюються тканини, що різко розрізняються за властивостями і 
будовою: сполучна, хрящова, кісткова, жирова і покривна.

Сполучна тканина є системою, що складається з аморфної ос нов ної 
(міжклітинної) речовини, якнайтонших волокон і формених елемен-
тів — клітин. Залежно від виду сполучної тканини основна речовина 
може бути в різному стані. Так, у сполучній тканині вона напіврідка, 
слизоподібна, з помітними якнайтоншими мембранами. В результаті 
хімічних змін основна речовина ущільнюється із збереженням деякої 
еластичності, перетворюючись на хрящову тканину. Подальше ущіль-
нення основної речовини в результаті накопичення мінеральних со-
лей призводить до утворення вельми міцної кісткової тканини.

У міжклітинній речовині у вигляді хаотичних переплетень, а іноді 
впорядковані (у вигляді пучків) знаходяться різноманітні за будовою 
і хімічною природою волокна. У сполучній тканині деяких видів (на-
приклад, у сухожиллях) вони заповнюють весь міжклітинний простір.

Розрізняють три види волокон: колагенові, еластинові, ретикулі-
нові. Властивості сполучної тканини змінюються залежно від пере-
важання тих або інших волокон. Між волокнами знаходиться не-
велика кількість формених елементів — клітин сполучної тканини, 
що відіграють важливу роль у розвитку, живленні та життєдіяль-
ності тканини.

Сполучна тканина складає в середньому близько 16% м’ясної 
туші більшості сільськогосподарських тварин, причому розподіл її 
по частинах туші та якісний склад дуже різноманітний. Від цього 
значною мірою залежать споживчі переваги м’яса.

Сполучна тканина як сировина використовується в ковбасному, 
желатиновому, клеєварильному та інших виробництвах.



62

Фізико-хімічні та біохімічні основи технології м’яса і м’ясопродуктів

2.2.2. Хімічний склад сполучних тканин

Води в сполучній тканині міститься значно менше, ніж у м’я-
зовій. До складу сухого залишку входять органічні речовини, осо-
бливо білки, вміст яких варіює, деяка кількість вуглеводів, ліпідів, 
екстрактних і мінеральних речовин. Проте в кількісному співвідно-
шенні вміст цих речовин в окремих видах сполучної тканини різ-
ний. У кістковій тканині особливо багато мінеральних речовин, у 
хрящовій — мукополісахаридів, у щільній сполучній тканині (на-
приклад, сухожиллях) — колагену тощо.

Білкові речовини, їхня характеристика і властивості. Найбільш 
характерними компонентами сполучної тканини є специфічні біл-
кові речовини, головним чином, структурні білки — склеропротеї-
ни: колаген, еластин, ретикулін, які створюють міцні та еластичні 
волокнисті структури. Особливістю білків цієї групи є подовжена 
форма молекули, зумовлена паралельно розташованими поліпеп-
тидними ланцюгами. У складі елементарних волокон склеропроте-
їнів є мукополісахариди.

До складу основної речовини сполучної тканини входять специ-
фічні білки муцини і мукоїди, що відрізняються від інших склеропро-
теїнів за будовою та фізико-хімічними властивостями. У спо лучній 
тканині містяться в меншій кількості й інші білки — альбуміни, гло-
буліни, нуклеопротеїди і та ін.

Колаген — найбільш поширений представник групи протеїної-
дів. На нього припадає близько 30% усіх білків тваринного організ-
му (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3
Розподіл колагену в різних тканинах

Тканина Вміст колагену, % до сирої тканини
Сухожилля 25–35
Кістки 10–20
Хрящі 10–15
Шкіра 15–25
Стінки судин 5–12
Скелетні м’язи 1–2
Нирки 0,4–1
Печінка 0,1–1
Мозок 0,2–0,4
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За елементарним хімічним складом колаген відрізняється від біль-
шості білків (наприклад, альбумінів, глобулінів) підвищеним вмістом 
азоту — в середньому 17,5%. Гліцин становить майже 1/4, пролін і ок-
си пролін також 1/4 частину всіх амінокислотних залишків колагену. 
Оксипролін у таких великих кількостях знайдений лише в колагені.

Колаген — основа колагенових волокон (діаметр їх 2–10 мкм), 
що є пучками найдрібніших фібрил. Період поперечного покрес-
лення колагенових волокон 64 нм, що свідчить про повторюваність 
певних хімічних груп у структурі молекули.

Колаген має фібрилярну будову і складається, головним чином, 
з ниткоподібних частинок (протофібрил), для яких характерне яви-
ще подвійного променезаломлення. За даними електронної мікро-
скопії діаметр протофібрил становить 50–100 нм.

Наявність проліну і оксипроліну, в яких відсутні NН-групи, зу-
мовлює наявність, крім пептидного зв’язку, зв’язку типу -СО-N< з 
іншими властивостями. Оскільки на частку цих амінокислот при-
падає 22% залишків, то в молекулі колагену немає a -спіралі. 

Загальна кількість амінокислот у поліпептидному ланцюзі (пер-
винній структурі колагену) становить близько 1000. Молекулярна 
маса такого ланцюга близько 120 000.

Амінокислотний ланцюжок, закручений у спіраль, складає вто-
ринну структуру колагену. Молекула колагену побудована з трьох 
поліпептидних ланцюжків (триплет), скручених разом навколо за-
гальної осі (мал. 2.11). Вони утворюють третинну структуру колаге-
ну з молекулярною масою близько 360 000, завдовжки 280 і діаме-
тром 1,4 нм. Таку молекулу називають тропоколагеном (ідентичний 
проколагену). Частинки такого розміру і будови є структурною 
одиницею — мономер, або молекула колагену.

Особливість амінокислотного складу проколагену полягає в 
тому, що в ньому немає тирозину, тоді як у колагені його міститься 
близько 1%. На відміну від колагену, він порівняно добре розще-
плюється трипсином.

В результаті агрегації молекул тропоколагену в поздовжньому 
(кінець з кінцем) і поперечному напрямках відбувається утворення 
четвертинної структури колагену — протофібрил, які є якнайтон-
шими волокнами. Протофібрили об’єднуються у фібрили — більші 
одиниці, що мають діаметр у межах сотень нанометрів, видимі в 
електронному мікроскопі.
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У будові тропоколагену, протофібрил і фібрил беруть участь глюко-
за, різні мукополісахариди (гіалуронова кислота, хондроїтин-сульфат 
С), які виконують роль стабілізуючої, цементуючої речовини. У складі 
колагену становить 0,86% вуглеводів.

Нативний колаген нерозчинний у воді та органічних розчинниках 
і в дуже слабкому ступені піддається дії розведених кислот, лугів і про-
теолітичних ферментів. Проте триваліша дія кислот, лугів і ферментів 
викликає зворотну зміну колагену. Для колагенових волокон харак-
терна значна механічна міцність: вони лише злегка розтягуються — 
межа пружності вологих волокон складає 7% до початкового стану.

Нерозчинність і стійкість колагену пояснюється наявністю осо-
бливих поперечних міжмолекулярних і внутрішньомолекулярних 
зв’язків (мал. 2.12) і залежить від виду і віку тварини, а також від 
тканин, у яких він міститься. Із збільшенням віку тварини кількість 
поперечних зв’язків в структурі колагену зростає і його стійкість 
підвищується.

Ізоелектрична точка колагену тварин різного віку неоднакова; 
для колагену зі шкури теляти вона знаходиться при рН 6,36, зі шку-
ри великої рогатої худоби — при рН 7,0.
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Мал. 2.11. Структура кола-
гену: 
а — триланлюжкова моле-
кула; б — поліпептидний 
ланцюжок; в — третинна 
структура
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Колаген здатний до значного поглинання води. Вміст вологи в 
дермі, що дуже обводнена, доходить до 200% від маси сухої речови-
ни і залежить від виду тварини, її віку і від топографічної ділянки. 
Висока гідратація колагену пов’язана з вмістом у його молекулі ве-
ликої кількості бічних полярних груп. 

Зв’язування води колагеном зумовлене гідратацією функціо-
нальних груп, пептитдних зв’язків білка за рахунок утворення вод-
невих зв’язків:

– ОН-група зв’язує 2–3 молекули Н2О;
– СОOH-група зв’язує 3–4 молекули Н2О;
– СО-група зв’язує 2 молекули Н2О;
– NH-група зв’язує 1 молекулу Н2О .
Зв’язана вода під час взаємодії з білком змінює свої властивості. 

Вона втрачає здатність розчиняти сторонні речовини і не замерзає 
навіть за t = –20°С.

Під час зсуву рН в кислу або лужну сторони від ізоелектричної 
точки здатність до набухання колагену різко збільшується, при цьо-
му маса набряклого білка в стані повного набухання може досягати 
400–1000% маси сухого білка. Деякі типи водневих зв’язків, яких у 
структурі колагену дуже багато, теж розриваються під час підкис-
лення і особливо підлуговування, що призводить до додаткового 
набухання.

Внаслідок додаткового обводнення колагену в кислому і лужно-
му середовищах збільшується його товщина і прозорість, зменшу-
ється площа і стиснення, колаген стає пружним, окремі його пучки 
коротшають. Колаген стійкіший до дії кислот, ніж лугів.

Мал. 2.12. Поперечні зв’яз-
ки в молекулі колагену:
а — внутрішньомолекулярні 
поперечні зв’язки; б — 
міжмолекулярні поперечні 
зв’язки
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Здатність колагену до набухання має велике значення для 
м’ясного, желатинового і шкіряного виробництва.

Нативний колаген, перебуваючи в складі сполучнотканинних 
утворень (сухожилля, шкура та ін.), досить поволі перетравлюєть-
ся пепсином, трипсином. Швидкість перетравлювання залежить 
від ступеня подрібненості колагенової сировини (чим дрібніший 
об’єкт, тим швидше гідролізується білок) і рН середовища (пере-
варювання прискорюється в кислому середовищі, що викликає на-
бухання колагену). З підшлункової залози виділили фермент кола-
геназу, активний і специфічний по відношенню до колагену.

Під час нагрівання колагену з водою (до 65°С) його волокна де-
формуються, згинаються, довжина їх скорочується до 1/3 первинно-
го розміру. Одночасно з цим вони втрачають здатність до поперечної 
покресленості (в розчин переходить близько 60% мукоїдів), стають 
еластичнішими (каучукоподібними) і прозоро-склоподібними. Під 
мікроскопом можна спостерігати дуже сильну гомогенізацію їх мі-
кроструктури.

Незворотна деформація колагену, під час нагрівання його у вод-
ному середовищі, називається зварюванням, а температура, за якої 
вона відбувається, — температурою зварювання. Процес зварюван-
ня колагену незворотний — після охолоджування колаген у почат-
ковий стан не повертається (в процесі зварювання розриваються 
поперечні міжмолекулярні зв’язки). Під час зварювання колагену 
відщеплюються молекули води, зв’язані в його структурі.

Зварений або такий, що перейшов у желатин, колаген легко пе-
ретравлюється трипсином, оскільки зважаючи на порушення вод-
невих зв’язків у молекулі колагену і втрати просторової орієнта-
ції поліпептидних ланцюгів, руйнування четвертинної, третинної 
структур збільшується доступність пептидних зв’язків білка для 
ферментативної дії.

Є зв’язок між температурою зварювання і вмістом оксипролі-
ну в колагені, оскільки оксипролін бере участь в утворенні попе-
речних зв’язків. Чим більше оксипроліну міститься в колагені, тим 
вища температура зварювання. Попереднє руйнування поперечних 
зв’язків лугом знижує температуру зварювання.

Швидкість переходу колагену в желатин залежить від виду тва-
рини, самої сировини, температури і попереднього оброблення, го-
ловним чином лугами і кислотами.
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Встановлена зворотна залежність температури зварювання во-
локнистого колагену від ступеня його набухання. Чим вища тем-
пература зварювання, тим нижчий ступінь набухання, і навпаки. 
Набряклий колаген розварюється значно швидше, більш повно і за 
менш високої температури (55–60°С).

Найістотніша відмінність зварювання від денатурації — це 
вплив обох процесів на форму молекул. Денатурація завжди харак-
теризується збільшенням асиметрії частинок, тобто витягуванням 
їх. Зварювання призводить якраз до зворотного ефекту. Витягну-
та уздовж осі волокна молекула колагену в результаті зварювання 
втрачає витягнуту форму — коротшає. Наслідком цього скорочення 
є усадка звареного зразка.

Якщо колаген тривалий час нагрівати у воді за температури 
65–90°С, то відбувається його денатурація: він переходить у водо-
розчинну речовину — глютин. Процес перетворення колагену на 
глютин називають пептизацією. Практично одночасно з пептиза-
цією починає розвиватися гідроліз глютину, що утворився, з утво-
рення глютоз. Розриваються більшість поперечних зв’язків, а також 
відбувається частковий гідролітичний розпад за місцем пептид-
них зв’язків. При цьому утворюються як високомолекулярні, так 
і низькомолекулярні продукти розпаду. Залежно від переважання 
в системі тих або інших продуктів розпаду виходить або желатин 
(складається з переважно високомолекулярних фракцій), або клей 
(переважають глютози).

За відмінністю утворення желатину під дією гарячої води кола-
ген поділяється на волокнистий (у дермі та сухожиллях), гіаліно-
вий (у кістковій тканині — осеїн), хондриновий (у складі хрящів), 
іхтуліновий (у складі риб’ячого міхура). Іхтуліновий колаген пере-
ходить у клей вже за температури 40°С.

Желатин у розчиненому стані є золем, у застиглому — гелем. 
Під час нагрівання до 45°С він розчиняється, оскільки підвищення 
температури і коливальні рухи молекул сприяють розриву лабіль-
них зв’язків. Під час кип’ятіння зі слабкими кислотами або у воді 
желатин швидко гідролізується і втрачає здатність до утворення 
гелю. Чим більша частка в желатині глютину, тим швидше відбува-
ється гелеутворення і тим більше міцними виходять драглі. Деяка 
кількість глютоз також необхідна, оскільки вони відіграють роль 
стабілізуючого чинника.
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Препарати желатину, одержані після попереднього кислотно-
го або лужного оброблення, відрізняються між собою. У желатині 
лужного оброблення частинки складаються переважно з одного 
ланцюжка, а в желатині кислотного оброблення є пачки ланцюжків, 
сполучених поперечними зв’язками.

Характерною властивістю желатину є його здатність до набу-
хання. Мінімальне набухання відбувається в ізоелектричній точці 
(рН 4,7). Набухання посилюється і досягає 100–1000% при зрушен-
ні рН у кислий бік до 3,3–3,6, а при зрушенні реакції в лужний бік 
це збільшення менш значне.

Продукти проміжного гідролітичного розпаду желатину за три-
валого його нагрівання (термолізі) — поліпептиди — одержали на-
зву желатоз. Їх багато утворюється під час тривалого оброблення 
колагену гарячою водою. Такий продукт називається клеєм. 

Еластин входить до складу еластичних волокон, які мають 
жовтувате забарвлення, абсолютно не схожих на колагенові. Вони 
безструктурні, здатні розгалужуватися та з’єднуватися між собою. 
Довжина еластичних волокон на відміну від колагенових під час 
розтягування може збільшуватися удвічі. За механічними влас-
тивостями еластин дуже схожий на каучук. Волокна його беруть 
участь в утворенні тканин (зв’язки), для яких характерні тривалі 
напруги і повернення після закінчення розтягування в первинний 
стан. Зі скупчення еластичних волокон, обплетених пухкою сполуч-
ною тканиною, утворюється еластична тканина, пружні властивості 
якої залежать в основному від еластину. Значна кількість еластину 
міститься, крім зв’язок, у стінках артерій, аорти, в черевних м’язах. 
Еластичні елементи іноді можуть бути в черевних м’язах у вигляді 
пластинок або зерен. 

За будовою еластин близький до мукоїдів.
Еластин дуже стійкий. Він не розчиняється в холодній і гарячій 

воді, розчинах солей, розведених кислотах і лугах; навіть міцна сір-
чана кислота діє на нього слабко. У протилежність колагену з елас-
тину не утворюється желатин. 

За амінокислотним складом еластин відноситься до неповно-
цінних білків і частково схожий з колагеном завдяки наявності в 
ньому оксипроліну, хоч і в значно (в 10 разів) меншій кількості, ви-
сокому вмісту гліцину і проліну, дуже низькому вмісту гістидину, 
триптофану, цистеїну. Проте, на відміну від колагену, в ньому низь-
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кий вміст аргініну, аспарагінової, глютамінової кислот і високий — 
аланіну, валіну.

До складу еластину входять специфічні амінокислоти, не харак-
терні для інших білків, — десмозин та ізодесмозин, кожна з яких 
складається з чотирьох молекул лізину. Десмозин та ізодесмозин 
утворюють поперечні зв’язки (зшивання) між поліпептидними лан-
цюгами еластину.

Еластин містить 7% полярних бічних груп (колаген 34%), що зу-
мовлює низьку гідратацію еластину.

Нативний еластин, підданий нагріванню, а також подрібнений 
у порошок, не піддається дії трипсину, але гідролізується фіци-
ном, папаїном, бромеліном. З підшлункової залози виділений фер-
мент еластаза — панкреатопептидаза. Препарат її неоднорідний: у 
ньому міститься декілька ферментів, два з яких послідовно діють 
на молекулу еластину, спочатку звільняючи з його структури по-
лісахарид, а потім розщеплюючи білкову частину. Завдяки цьому 
ферменту вдалося з’ясувати можливість переварювання еластину в 
шлунково-кишковому тракті тварин, а також більш глибоко вивчи-
ти структуру еластину.

Ретикулін виявлений у складі волокон, ретикулінів, що знахо-
дяться в структурі як сполучної, так і ретикулярної тканини. Рети-
кулярна тканина, в якій волокна, ретикулінів, перебувають у вигля-
ді мережі, утворює основу кровотворних органів: кісткового мозку, 
селезінки, лімфатичних вузлів, а також бере участь у будові ткани-
ни легенів. Ретикулін входить у структуру сарколеми. 

Рентгенограма його подібна до рентгенограми колагену. Рети-
кулін складається з тонких поперечних покреслених фібрил з пері-
одом повторюваності 64 нм (як у колагену). Структура ретикуліну 
різних тварин аналогічна. 

За хімічним і амінокислотним складом ретикулін значно відріз-
няється від колагену: в ньому менше азоту, більше сірки (до 2%), але 
наявність у його молекулі оксилізину і високий вміст проліну і окси-
проліну об’єднує ці протеїди в одну колагенову групу. Крім амінокис-
лот, у молекулі ретикуліну міститься 4,5% вуглеводів, 10% ліпідів. Ха-
рактерною ознакою ретикуліну є його здатність до відновлення солей 
срібла, що, мабуть, пояснюється наявністю в його молекулі сірки. 

Ретикулін — складний білок (простетична група — полісахарид), 
майже не набухає у воді, а також досить стійкий (не розчиняється 
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протягом багатьох годин у міцних кислотах, лугах і гарячій воді). 
За наявності сірчистого натрію волокна ретикулінів, частково руй-
нуються.

Муцини і мукоїди входять до складу сполучної тканини в по-
рівняно невеликій кількості. У міжклітинній речовині ці білки 
спільно з мукополісахаридами утворюють комплекси, які утриму-
ють фіблярні і клітинні компоненти в певному структурному розта-
шуванні. Разом з тим муцини є обов’язковою складовою частиною 
багатьох секретів: слини, слизової шлунку тощо. У слизовій спо-
лучній тканині муцинів і мукоїдів досить багато. Вони відносяться 
до групи складних білків — глюкопротеїдів. Як простетична група в 
цих білках трапляються мукополісахариди, які неміцно пов’язані з 
білком, тому легко від нього відокремлюються. 

До складу простетичної групи муцинів і мукоїдів входять галак-
тоза, глюкоза, глюкозамін або галактозамін і глюкуронова кислота, 
а також оцтова і сірчана кислоти. 

Муцини і мукоїди мають яскраво виражений кислий характер, 
тому для виділення їх з тканин застосовують розчини лугів. Для 
подальшого розділення муцинів і мукоїдів екстракт підкисляють. 
З лужних розчинів муцини осаджують міцною оцтовою кислотою, 
а мукоїди при цьому залишаються в розчині. Муцини і мукоїди да-
ють характерні кольорові реакції на білки, але не збігаються під час 
нагрівання та розчиняються в спирті.

Альбуміни і глобуліни. Білки, що мають властивості альбумінів 
і глобулінів, трапляються в сполучній тканині, головним чином, в 
її клітинах. Вміст їх порівняно з іншими білками невеликий. За на-
явності цих білків желатин стає каламутним. Високий вміст альбу-
мінів і глобулінів (4,9–5,5%) присутній у вухах і губах.

Мукополісахариди. У сполучній тканині та її похідних широ-
ко представлені різні складні полісахариди, які виконують роль 
цементуючого компоненту міжклітинної речовини, беруть участь 
в утворенні міжмолекулярних зв’язків пептидних ланцюгів колаге-
ну, ретикуліну, еластину, входять до складу муцинів і мукоїдів, а 
також бувають у вільному стані. Ці самі речовини виконують і за-
хисну роль у сполучній та інших тканинах і органах по відношенню 
до мікроорганізмів. 

До кислих мукополісахаридів належить значна кількість хіміч-
но споріднених, але різних за будовою сполук. Найпоширеніші в 
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тканинах тварин кислоти гіалуронова, гепарин, кератосірчана і хон-
дроїтинсірчана. 

З мукополісахаридів найпоширеніша гіалуронова кислота, яка 
частіше трапляється у вільному стані. Будучи основною речовиною 
міжтканинних і міжклітинних утворень організму, гіалуронова кис-
лота виконує важливі біологічно захисні функції. 

Мінеральних речовин і ліпідів у сполучній тканині мало. Вони 
беруть участь у процесах, що протікають у клітинах тканини. Лі-
піди є головним чином структурними елементами клітин. Велике 
накопичення ліпідів характерне для жирової тканини.

2.2.3. Сполучна тканина

Залежно від співвідношення основної речовини та різноманітних 
волокон, а також хімічних особливостей складових частин в організ-
мі розрізняють такі різновиди сполучної тканини: пухку (підшкірна 
клітковина, проміжки між органами), щільну (сухожилля, зв’язки, 
фасції, шкіра), еластичну (шийна зв’язка) і слизову (схема 2.3).

Пухка сполучна тканина в організмі сільськогосподарських тва-
рин входить до складу всіх органів. Вона вистилає всі органи і тка-
нини, заповнює проміжки між органами, м’язами, з неї складається 
підшкірна клітковина. Пухкій сполучній тканині властиві поживна 
(в ній проходять кровоносні судини, по яких кров доставляє пожив-
ні речовини клітинам) і захисна (захищає від проникнення у вну-
трішнє середовище мікроорганізмів) функції. 

 
Різновиди сполучної тканини 

     
Пухка   Щільна  Еластична   Слизова 
           

Функції 
           

Поживна і 
захисна 

 Опорна і механічна  Захисна 

Схема 2.3. Різновиди і фізіологічні функції сполучної тканини
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У міжклітинній ре-
човині пухкої сполуч-
ної тканини переважає 
аморфна речовина, во-
локон порівняно мало, 
і вони розташовують-
ся в різних напрямках 
(мал. 2.13). 

Щільна сполуч-
на тканина входить до 
складу сухожиль (не-
еластичні, негнучкі 
тяжі, які прикріплюють 
м’язи до кісток), зв’язок 
(сполучають між собою 

кістки), фасцій, шкіри. Щільна тканина виконує опорну і механічну 
функції. У міжклітинній речовині щільної сполучної тканини мало 
основної речовини і багато волокон (мал. 2.14). Волокна можуть 
бути розташовані паралельно одне одному, як це має місце, напри-
клад, у сухожиллях, або у вигляді товстих пучків, які, переплітаю-
чись, утворюють сітку, наприклад, у дермі шкіри. У цих тканинах 
так багато волокнистого матеріалу, що клітини виявляються силь-
но затисненими між волокнами.

Хімічний склад деяких видів сполучної тканини залежно від 
її будови і функціональних 
особливостей неоднаковий 
(табл. 2.4).

Мал. 2.13. Будова пухкої сполучної тканини:
1 — колагенові волокна; 2 — еластинові во-
локна; 3 — клітина; 4 — ядро

Мал. 2.14. Будова щільної спо-
лучної тканини:
1 — колагенові волокна; 2 — 
ядро; 3 — клітина; 4 — еластинові 
волокна
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Таблиця 2.4
Хімічний склад деяких видів сполучної тканини

Речовина
Вміст, %

Щільна 
(сухожилля)

Еластична

Вода 62,9 57,6
Органічні речовини, в т. ч.: 36,6 41,9

жири й інші ліпіди 1,0 1,1
білки (альбуміни і глобуліни) 0,2 0,6
тендомукоїд 1,3 0,5
еластин 1,6 31,7
колаген 31,6 7,5
екстрактні речовини 0,9 0,8

Неорганічні речовини 0,5 0,5

2.2.4. Хрящова тканина

Хрящова тканина є одним з компонентів скелета. Вона виконує 
опорну і механічну функції. Хрящ твердий, але має пружність.

Хрящова тканина складається із сильно розвиненої аморфної 
міжклітинної (основної) щільної речовини, в якій трапляються 

клітини, найтонші волокна, кра-
пельки жиру і глікогену. Хрящо-
ві клітини розміщені поодинці 
або групами (мал. 2.15).

Хрящі мають різну будову 
залежно від функцій (табл. 2.5).

Хімічний склад хрящової 
тканини наведений у табл. 2.6. 
Хрящова тканина порівняно зі 

Мал. 2.15. Будова хрящової ткани-
ни:
1 — міжклітинна речовина; 2 — 
клітина; 3 — ядро
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сполучною тканиною містить менше органічних і більше неорганіч-
них речовин та жирів.

З віком у тканині гіалінового хряща відкладаються солі кальцію 
(звапнення). Еластичний хрящ, на відміну від гіалінового, не звап-
новується.

Для хрящової тканини характерний високий вміст мукопро-
теїду — хондромукоїду і мукополісахариду, — хондроїтинсірчаної 
кислоти. Хондромукоїд і хондроїтинсірчана кислота становлять 
«цементуючу» (склоподібну) основу хрящів.

Хондромукоїд — складний білок, характерний для хрящо-
вої тканини глюкопротеїд, напевне, продукт деструкції колагену, 
пов’язаний з хондроїтинсірчаною кислотою. 

Таблиця 2.5
Характеристика різних видів хрящів

Хрящ Трапляється у складі Характеристика
Гіаліновий 
(склоподіб-
ний)

Суглобові поверхні, 
кінчики ребер, носова 
перегородка, трахея

Речовина однорідна за будо-
вою, напівпрозора, молочно-
білого або синюватого 
кольору

Волокнистий 
(сполучно-
тканинний)

Місце переходу сухо-
жиль у гіаліновий хрящ

Містить колагенові волокна, 
об’єднані в паралельні пучки

Еластичний Вушна раковина, гор-
тань

Речовина кремового кольору, 
в складі переважають елас-
тичні волокна

Таблиця 2.6
Хімічний склад хрящової тканини

Речовина Вміст, %

Вода 40–70
Органічні речовини, в т.ч.: 28

білки 17–20
жири 3–5
глікоген та ін. 1

Неорганічні речовини 2–10
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Хондроїтинсірчана кислота є високополімерною сполукою (мо-
лекулярна маса 260 000), досить легко розчиняється у воді, при оса-
дженні утворюється білий аморфний осад.

Важливою властивістю хондроїтинсірчаної кислоти є її здат-
ність утворювати солеподібні сполуки з різними білками. В утво-
ренні сполук колагену з хондроїтинсірчаною кислотою беруть 
участь солеподібні зв’язки між негативними функціональними гру-
пами колагену і позитивними групами мукополісахариду. Крім ко-
лагену, такі сполуки одержані з проколагеном, яєчним альбуміном, 
нуклеопротеїдами та іншими білками.

Хондроїтинсірчана кислота трапляється переважно в гіаліново-
му хрящі.

Під час нагрівання хрящів у воді з температурою понад 70°С ко-
лаген переходить у желатин, а потім — у желатози. Значний вміст 
мукополісахаридів і мукопротеїдів у хрящі ускладнює його переро-
блення під час отримання желатину. Мукополісахариди і мукопро-
теїди не коагулюють під час кип’ятіння, тому в разі неповного вида-
лення з тканини можуть під час нагрівання перейти в розчин разом 
з желатином. Наявність у розчині желатину глюкополісахаридів 
і протеїдів зменшує його в’язкість і знижує міцність гелю. Тому з 
хрящів важко одержати желатин і клей високої якості.

2.2.5. Кісткова тканина

Кістки входять до складу скелета і виконують основну опорну 
функцію в організмі.

Вони складаються з кісткової тканини, кісткового мозку і окіс-
тя, різних за структурою, хімічним складом і функціями. 

До складу кісток, на відміну від інших тканин і органів входять 
багато неорганічних сполук: на їх частку припадає 48–74% сухого 
залишку. Не дивлячись на високу щільність, у кістках міститься 
значна кількість води, але в цілому її менше, ніж в інших тканинах 
організму.

В середньому хімічний склад кісток такий: вода — 13,8–44,4%, 
колаген — 32–32,8%, мінеральні речовини — 28–53%, жир — 1,3–
26,9%.
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Хімічний склад кісткової тканини великої рогатої худоби за-
лежно від віку наведений у табл. 2.7. У сільськогосподарських тва-
рин деяких видів спостерігаються значні відхилення від цих показ-
ників.

Таблиця 2.7
Хімічний склад кісткової тканини великої рогатої худоби 

залежно від віку тварин

Речовина
Вміст у кістках тварини, %

При 
народженні

1 місяць 1 рік 3–4 роки

Вода 65,67 56,11 20,88 21,45
Жир 0,57 1,92 18,05 16,28
Органічні речовини

розчинні у воді 4,61 2,29 1,23 1,17
нерозчинні у воді 13,59 16,29 15,40 16,10

Неорганічні речовини 15,56 23,39 37,17 45,00

До складу кісткової тканини входять кісткові клітини — остео-
цити і міжклітинна речовина, що складається з основної безструк-
турної речовини і великої кількості колагенових волокон (мал. 2.16). 
З волокон колагенового типу, розташованих паралельними рядами 

Мал. 2.16. Будова кісткової тканини:
1 – кісткова клітина (остеоцит); 2 – ядро; 3– міжклітинна речовина
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у вигляді тонких пучків, формуються зігнуті пластинки (товщина їх 
4,5–11,0 мкм), трубки. Мукопротеїд осеомукоїд основної речовини 
має вигляд аморфної речовини, яка покриває, спаює або склеює ко-
лагенові волокна і заповнює вільний простір між ними.

Органічні сполуки, знаходяться в тісному зв’язку з мінеральни-
ми речовинами. Таке поєднання органічної основи з мінеральною 
частиною, нерозчинною у воді, зумовлює виняткову твердість і 
пружність кісткової тканини. Завдяки своєрідності будови, хіміч-
ного складу і великої щільності кісткова тканина стійко протидіє 
руйнівному впливу мікроорганізмів та інших чинників.

Основною структурною одиницею кісткової тканини є остеон — 
циліндр з центральним каналом, у якому проходять кровоносні су-
дини. Канал оточений пластинками, всередині та зовні розташовані 
високовпорядковані пучки волокон колагену, пронизані якнайтон-
шими кристалами неорганічної природи.

Органічні речовини. Під час оброблення кісткової тканини 
слабкими кислотами (оцтовою, розведеною соляною, фосфорною 
та ін.) мінеральні речовини розчиняються і залишається м’яка, 
гнучка тканина — органічна частина кісткової тканини — осеїн. 
Розм’якшення кістки в результаті видалення мінеральних речовин 
називають мацерацією (лат. maceratio — розм’якшую).

Склад осеїну: волога — 70%, білкові речовини — 25–28%, міне-
ральні речовини — 3%, жири — 0,2%. Осеїн побудований з білкових 
речовин. На основний білок кісткової тканини, колаген, припадає 
93% усіх білків тканини. Крім колагену, до складу осеїну входять й 
інші білки: осеомукоїд, альбуміни, глобуліни та ін.

В основній речовині кісткової тканини міститься осеомукоїд, за 
бу довою та фізико-хімічними властивостями (розчинність у лугах) 
схо жий з хондромукоїдом (містить ефірно-зв’язану сірчану кислоту).

З інших органічних сполук до складу кісткової тканини в неве-
ликій кількості входять ліпіди, зокрема лецитин і глікоген.

Після видалення мінеральних і розчинних органічних речовин 
колаген осеїну нагріванням можна перевести в желатин.

Для очищення колагену, що входить до складу осеїну, від інших 
білків осеїн обробляють лугом. На виробництві ця операція нази-
вається зоління. Під час оброблення осеїну лугом тканина розпу-
шується, розчиняється і відокремлюються органічні та деякі біл-
кові речовини. Особливо важлива операція зоління для видалення 
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муцинів і мукоїдів, які розчинні лише в лужному середовищі та не 
коагулюють під час кип’ятіння. Під час зоління колаген набухає. 

Специфічною особливістю кісткової тканини є вміст у ній зна-
чної кількості солей лимонної кислоти — 70% загальної кількості її 
в організмі, що зумовлено особливостями біосинтезу тканини.

Мінеральні речовини. Найбільш характерними компонентами 
кісткової тканини є мінеральні речовини, що становлять 1/2 маси 
тканини. Після прокалювання в кістці залишаються тільки міне-
ральні речовини. Кістка зберігає свою форму, але позбавлена орга-
нічних речовин, стає неміцною, крихкою, легко розтирається в по-
рошок, під мікроскопом на зрізі такої кістки в місцях розташування 
кісткових канальців видно великі порожнини.

Мінеральні речовини представлені, головним чином, кальцієви-
ми солями вугільної та фосфорної кислоти (10 і 85% відповідно), в 
меншій кількості виявлені магнієві солі фосфорної кислоти (1,5%) і 
ще менше фтористого кальцію (0,3%). Близько 99% усього кальцію 
входить до складу скелета. Крім того, до складу тканини входять 
багато мікроелементів: Аl, Мn, Сu, Рb та ін.

Решта солей не входить до складу кристалів, а адсорбується на їх-
ній поверхні. Ці ультрамікрокристали перебувають у тісному зв’язку 
з органічними сполуками тканини. З віком тварини разом із загаль-
ним збільшенням вмісту мінеральних речовин у кістковій тканині 
наростає вміст карбонатів і зменшується кількість фосфатів. У ре-
зультаті такої зміни кістки втрачають пружність і стають крихкими.

Біохімічні процеси в кістковій тканині. Не дивлячись на ви-
диму інертність, міцність і нерухомість кісток, у них відбувається 
постійний обмін речовин і відновлення тканинних елементів. За 
життя тварини кісткова тканина утворюється як із сполучної, так і 
з хрящової тканин.

В утворенні кісткової тканини велику роль відіграють кісткові 
клітини — остеобласти, багаті на РНК; це пов’язано з участю їх у 
синтезі білків. У явищах мінералізації величезне значення має фер-
мент фосфатаза (лужна), для якої характерна висока активність 
саме в кістковій тканині. Фосфатаза каталізує гідроліз фосфатних 
ефірів органічних сполук, головним чином гексозофосфату або глі-
церофосфату, що надходять у кісткову тканину з потоком крові.

Потім фосфорна кислота взаємодіє з кальцієвими солями, вна-
слідок чого СаНРО4 осідає, а згодом в результаті адсорбції іонів 
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кальцію утворюється Са3(РО4)2. У процесах перенесення кальцію 
активна роль належить лимонній кислоті. Осад змінюється, набли-
жаючись за структурою до апатиту, фосфати адсорбують з розчину 
карбонати. Кристали формуються в певних ділянках колагенової 
структури, центрах конденсації кристалів, розташованих уздовж осі 
волокна через однакові інтервали.

На процес утворення кісткової тканини впливають гормони зо-
бної та паращитовидних залоз, гіпофіза, статеві гормони, а також 
вітаміни D і С (вітамін D бере участь у регуляції обміну кальцію і 
фосфору і тим самим сприяє процесу закостеніння).

2.2.6. Жирова тканина

Основне біологічне значення жирової тканини, для якої ха-
рактерна висока метаболічна активність, полягає в тому, що вона 
виконує роль «запасного депо» для накопичення поживного мате-
ріалу, що має запас потенційної енергії. У деяких ділянках тіла тва-
рин жирова тканина виконує механічні функції. Вона є свого роду 
м’якою прокладкою, що захищає внутрішні органи від механічної 
дії, а також, як поганий провідник тепла, оберігає організм від охо-
лодження. До складу жирової тканини входять біологічно цінні для 
живлення організму ненасичені жирні кислоти, а також вітаміни.

Жирова тканина як один з основних компонентів входить до 
складу м’яса і м’ясопродуктів, використовується як сировина для 
виготовлення харчових продуктів (шпиг, ковбаси), отримання то-
плених харчових і технічних жирів.

Жирова тканина є різновидом пухкої сполучної тканини. Жиро-
ві клітини виникають у сполучній тканині з малодиференційованих 
фібробластів, ретикулярних клітин, які мають звичайні для клітин 
структурні елементи. У протоплазму їх включені найдрібніші кра-
плини жиру, що поступово зливаються в одну велику краплю, яка 
відтісняє протоплазму і ядро до периферії клітини. Жирові клітини 
при цьому збільшуються (діаметр їх іноді сягає 120 мкм) і можуть 
заповнити майже весь простір між сполучно-тканинними волок-
нами, які не розвиваються. Будову жирової тканини наведено на 
мал. 2.17.
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Жир накопичується головним чином у сполучній тканині че-
ревної порожнини (сальнику, наднирковій ділянці), під шкірою 
(підшкірна клітковина особливо розвинена у свиней), між м’язами 
та в інших місцях. При недостатній годівлі тварин жиру в тканині 
міститься мало.

Основною складовою частиною жирової тканини є жири, що 
становлять іноді до 98% маси тканини. На відміну від інших тка-
нин, у жировій міститься мало води і білків. Білкові речовини пред-
ставлені колагеном, еластином, муцинами і, в малій кількості, аль-
бумінами і глобулінами. У невеликих кількостях в ній наявні інші 
ліпіди (фосфатиди, стерини, стероїди), ферменти, вітаміни (А, D, E, 
К), пігменти (каротиноїди) й інші органічні та мінеральні речови-
ни. З ферментів для жирової тканини найбільш характерні ліпази, 
які відіграють істотну роль у дисиміляції жирів.

Вміст хімічних сполук у жировій тканині значно коливається 
залежно від виду, породи, віку, статі і вгодованості тварини, а також 
від анатомічного розміщення тканини (табл. 2.8, 2.9).

Тваринні жири є сумішшю однокислотних і різнокислотних 
тригліцеридів. У невеликих кількостях присутні ди- і моногліцери-
ди та вільні жирні кислоти. 

Від наявності насичених і ненасичених жирних кислот залежить 
температура плавлення жиру (табл. 2.10). У баранячому жирі міс-
титься до 62% насичених кислот, у свинячому — 47%.

Мал. 2.17. Будова жирової 
тканини:
1 — жирова клітина; 2 – 
жирова краплина; 3 — про-
топлазма; 4 – волоконця 
між клітинної речовини; 5 — 
ядро
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Таблиця 2.8
Хімічний склад жирової тканини (надниркової)

Речовина
Вміст, %

Велика рогата худоба Свині
Вода 2,0–21,0 2,6–9,8
Білок 0,8–4,2 0,4–7,2
Жир 74,0–97,0 81,0–97,0
Зола 0,08–1,0 –

Таблиця 2.9
Хімічний склад жирової тканини свиней сальної вгодованості

Речовина
Вміст, %

Надниркова тканина Сальник Шпиг
Вода 2,6 6,8 7,2
Білок 0,3 1,6 1,7
Жир 97,0 91,6 91,2

Таблиця 2.10
Температура плавлення тваринних жирів

Жир Температура плавлення, °С
Баранячий 44–55
Яловичий 40–50
Свинячий 28–40
Кінський 30–43
Коров’яче масло 28–30

Біохімічні та фізико-хімічні зміни жирової тканини. Під час пе-
рероблення і зберігання жирової тканини або виділених з неї жирів 
відбуваються численні їх перетворення під впливом біологічних, 
фізичних і хімічних чинників, внаслідок чого змінюється хімічний 
склад, погіршуються органолептичні показники і харчова цінність 
жирів, що призводить до їхнього псування (схема 2.4). Виділяють гід-
ролітичне й окислювальне псування. Нерідко обидва види псування 
відбуваються одночасно. Інтенсивність процесу залежить від влас-
тивостей сировини та умов зберігання. 

Ступінь псування жирів визначають органолептичними та хі-
мічними методами, які характеризуються умовними одиницями — 
кислотним, перекисним числами тощо.
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З припиненням життя тварини починаються автолітичні пере-
творення жирової тканини. Під впливом тканинних ліпаз відбува-
ється гідроліз жиру, внаслідок чого збільшується кількість вільних 
жирних кислот. Кислотне число жиру підвищується. У свіжій жи-
ровій тканині, яка щойно видалена з туші, кислотне число становить 
0,05–0,2 мгКОН/г. Швидкість і глибина гідролізу жиру залежать 
від температури, особливо великі вони за температури, близької до 
оптимуму дії ліпази (35–40°С). Зниження температури уповільнює 
процес гідролізу, але навіть за мінус 40°С ферментативна активність 
виявляється, хоч і дуже слабко. 

У разі зберігання жирової тканини в несприятливих умовах (во-
лога, підвищена температура) автоліз може виявитися настільки 
глибоким, що різко погіршуються харчові якості жиру, особливо 
якщо приєднується окислювальне псування. 

Схема 2.4. Схема псування тваринних жирів

Псування жирів 
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Гідролітичне псування жирів може бути не тільки наслідком ав-
толізу, а й результатом дії інших чинників: кислот, лугів, оксидів 
металів та інших неорганічних каталізаторів, а також ферментів мі-
кроорганізмів. 

Поява в жирі під час гідролітичного розпаду невеликої кількості 
високомолекулярних жирних кислот не викликає змін смаку і запа-
ху продукту. Але якщо до складу тригліцеридів входять низькомо-
лекулярні кислоти, то під час гідролізу можуть з’явитися капроно-
ва і масляна кислоти, які характеризуються неприємним запахом і 
специфічним смаком, різко погіршуючи органолептичні властивос-
ті продукту.

З метою запобігання небажаних гідролітичних змін жирову тка-
нину після виділення з туші охолоджують і ретельно промивають 
холодною водою для видалення білкових речовин, ферментів (лім-
фи, залишків крові).

У жирах, що пройшли термічну обробку, автолітичне розщеплю-
вання не спостерігається, оскільки в процесі витоплення за 60оС лі-
паза, що міститься в жировій тканині, інактивується. У топленому 
жирі псування може відбуватися за наявності вологи, каталізаторів 
у результаті обсіменіння мікрофлорою, неповної денатурації білків 
під час витоплення жиру.

Окислення жирів (автоокислення) — відбувається за наявності 
кисню. Первинним продуктом окислення є перекиси, які не виявля-
ються органолептично. Про наявність і глибину окислення жиру су-
дять по перекисному числу. У свіжому жирі пероксидів немає. Цей 
період називають індукційним і для різних жирів він неоднаковий. 
Після закінчення індукційного періоду жир починає псуватися, що 
супроводжується збільшенням перекисного числа і зміною орга-
нолептичних властивостей жиру. Тривалість індукційного періоду 
залежить від масової частки природних (каротиноїди, токофероли, 
лецитин, вітаміни А і Е) чи штучних (похідні фенолу, що містяться 
в коптильному димі, деякі природні спеції або їхні екстракти, бути-
локсианізол, бутилокситолуол) антиоксидантів, походження жиру і 
умов зберігання. Механізм дії антиоксидантів складається з їх більш 
активної взаємодії з вільними радикалами і киснем повітря, внаслі-
док чого радикали виводяться із сфери реакції і ланцюг обриваєть-
ся. Утворення вторинних продуктів окислення (альдегідів, кетонів, 
низькомолекулярних кислот, оксисполук, продуктів полімеризації) 
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призводить до погіршення органолептичних показників жирів — 
вони гіркнуть і осалюються.

До початку окислювальних змін тригліцеридів руйнуються ка-
ротиноїди, тому в результаті окислення жир знебарвлюється, іноді 
набуває зеленуватого відтінка. За цими змінами каротиноїдів окис-
лювальні зміни жирів можна виявити на ранніх стадіях.

2.2.7. Покривна тканина та її похідні (деривати)

Покривна тканина — шкіра (шкура) — захищає тіло тварин від 
фізичних і хімічних дій навколишнього середовища, механічних 
ушкоджень, втрати тепла і води, проникнення в організм різнома-
нітних хвороботворних бактерій. Шкіра виконує функції органу 
виділення деяких продуктів метаболізму і органу дотику.

У шкірі є потові, сальні залози і волосяні головки (мал. 2.18). До 
похідних покривної тканини належать рогові утворення: волосся, 
шерсть, щетина, пір’я, пух, роги, кігті, копита тощо. Шкіра склада-

 

Сосочковий 
шар дерми 

Сітчастий 
шар дерми 

Епідерміс 

Дерма 

Підшкірна 
клітковина 

Мал. 2.18. Будова покривної тканини: 
1 – волосина; 2 – волосяна сумка; 3 –сальна залоза; 4 – потова залоза; 5 – 
пучки колагенових волокон; 6 – жирові клітини
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ється з трьох шарів: зовнішнього — епідермісу, середнього — дерми, 
внутрішнього — підшкірної клітковини. 

Кожен із шарів шкіри виконує особливі функції і має особливий 
хімічний склад.

Епідерміс складається з багатьох шарів епітеліальних клітин, з яких 
внутрішні зберегли протоплазматичну природу. Поступово сплющу-
ючись і втрачаючи ядро й протоплазму, клітини в зовнішньому шарі 
епідермісу перетворюються на змертвілі, ороговілі луски. Роговий шар 
епідермісу складається з численних рогових лусочок, які злущують-
ся внаслідок їх змертвіння, і замінюється новим роговим шаром, що 
утворюється з клітин глибинних шарів, які піднімаються на поверхню. 
Товщина епідермісу становить 0,2–2% всієї товщини шкіри.

Дерма — середній, найтовщий, основний шар шкіри. Вона скла-
дається з двох шарів: верхнього сосочкового і нижнього сітчасто-
го. Умовною межею між ними вважаються цибулинки волосяних 
сумок.

Сосочковий шар складається з пухкої сполучної тканини, в якій 
розташовані судини, що живлять епітелій і нервовий апарат. Тонкі 
пучки сосочкового шару переходять у щільний нижній сітчастий 
шар дерми, який є щільною сполучною тканиною, побудованою з 
товстих пучків переплетених колагенових волокон. Серед пучків 
колагену розташовані окремі еластинові волокна. Колагенові во-
локна зумовлюють міцність дерми, а еластинові додають їй елас-
тичності. Волокна ідуть у різних напрямках; переплітаючись між 
собою, вони нагадують сітку. Проміжки між волокнами заповнені 
основною (аморфною) речовиною і значною кількістю клітин. У ве-
ликої рогатої худоби дерма складає близько 84% товщини шкіри. 
У дермі розташовані волосяні сумки з волосом, потові та сальні за-
лози, кровоносні й лімфатичні судини, нервові волокна.

Підшкірна клітковина складається з типової пухкої сполучної 
тканини, внаслідок чого цей шар м’який, легко рухається і з’єднує 
основу шкіри з м’язами. У ньому знаходяться жирові клітини, які 
при добрій відгодівлі тварин сильно розвиваються. Значне скупчен-
ня жирових клітин у вгодованих тварин надає їх підшкірному шару 
характер жирової тканини. Товщина підшкірної клітковини у вели-
кої рогатої худоби становить близько 15% загальної товщини шкіри. 

Білкові речовини. За складом дерма дуже схожа на щільну спо-
лучну тканину. Основними речовинами, що входять до складу 
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шкіри, є вода і білки. Крім того, в шкірі містяться ліпіди і в невели-
ких кількостях — вуглеводи й мінеральні солі. Вміст води в парній 
шкурі коливається в широких межах (55–75%) залежно від виду, 
віку і статі тварини. Білки становлять 95% сухого залишку шкіри. 
До складу шкіри входять сполучно-тканинні білки, мукоїди, альбу-
міни, глобуліни та деякі інші білки (табл. 2.11). Понад 90% припа-
дає на частку колагену. 

Специфічними білками шкіри і її похідних є епідермін і кера-
тин.

Таблиця 2.11
Білковий склад основної частини шкіри — дерми

Білок Вміст, % до сирої шкури
Колаген 33,2
Еластин 0,4
Альбуміни і глобуліни 0,7
Мукоїди 0,2

Епідермін. Це білок, що утворюється в поверхневому шарі епі-
дермісу, за властивостями близький до кератинів.

Епідермін пружний і здатний до скорочення (до 20%) під час 
нагрівання за температури 70–85°С, не розчиняється у воді, ней-
тральних солях, але повністю переходить у розчин під дією 6М 
розчину сечовини. Молекули епідерміну асиметричні (коефіцієнт 
дисиметрії 3,5). Молекулярна маса основного компоненту білка, 
виділеного за допомогою сечовини, становить 60 000. У молекулі 
білка внутрішніх епітеліальних клітин є SН-групи, а в ороговілих 
клітинах — -S-S-зв’язки. 

Кератин. Залежно від походження фізико-хімічні властивості 
і хімічний склад кератину — білка похідних шкури (рогів, копит, 
волосся, шерсті, щетини, пуху, пера і т.д.) істотно відрізняються.

Кератини належать до групи протеїноїдів — найміцніших, стій-
ких білків. Вони нерозчинні в холодній і гарячій воді, в розчинах со-
лей, кислот, спирті, ефірі тощо, не гідролізуються під дією травних 
ферментів. Така стійкість цих протеїноїдів пояснюється своєрідніс-
тю будови і поєднання в них амінокислот. 

У кератинах міститься 4–14% цистеїну, у зв’язку з чим до їх 
складу входить багато сірки (2–6%), що виявляється під час горіння 
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(леткі меркаптани). У кератинах багато проліну і гліцину, а також 
своєрідне поєднання основних амінокислот — гістидину, лізину і 
аргініну (1 : 4 : 12). Нерозчинність і стійкість кератинів зумовле-
на наявністю в них великої кількості цистеїну, який утворює дис-
ульфідні містки між пептидними ланцюжками білка. Крім дисуль-
фідних, поліпептидні ланцюжки кератину зв’язуються водневими 
зв’язками. Завдяки високому вмісту полярних гідрофільних груп у 
структурі волокон кератину міцність його залежить від міжмолеку-
лярної взаємодії між цими угрупованнями.

Під дією сірководню, сульфідів, цианідів, тіогліколевої кислоти 
тощо дисульфідні зв’язки відновлюються з утворенням сульфгі-
дрильних груп. Відновлений розчинний кератин одержав назву ке-
ратеїну. Він може розщеплюватися протеолітичними ферментами. 
На практиці для видалення шерсті застосовують речовини, що руй-
нують -S-S-зв’язки. Механічна деструкція кератеїнів (наприклад, 
тонке розтирання шерсті) також частково переводить кератин у роз-
чинну форму і стан, доступний для дії протеолітичних ферментів.

Під час дії на кератин надоцтової кислоти можна одержати роз-
чинний похідний (дериват) кератину, в якому цистеїн окислений в 
цистеїнову кислоту.

Під дією лугу в кератинах можливе розірвання дисульфідного 
містка гідролітичним шляхом.

При аналізі кінцевих амінокислот кератину і продуктів його де-
струкції визначено, що молекула кератину складається з 37 пептид-
них ланцюгів із загальною мінімальною масою близько 2 000 000.

На підставі даних рентгеноструктурного аналізу, вивчення за до-
помогою електронно-оптичного методу і результатів дослідження 
фізико-хімічних властивостей кератину і продуктів його деструкції 
існує така модель-схема будови кератину. Основою фіблярної струк-
тури кератину є мікрофібрила (четвертинна структура) діаметром 
близько 80 нм і довжиною до 1 мкм. Мікрофібрили розміщуються 
одна від одної на відстані (від центру) 90 нм і складаються з 11 прото-
фібрил діаметром 20 нм — дві всередині і дев’ять по колу. Кожна про-
тофібрила є потрійною спіраллю з трьох ланцюжків. Таким чином, 
первинним мономером кератину є триплет — прекератин (протофі-
брила) подібний тропоколагену, але з іншим амінокислотним скла-
дом, структурою і фізико-хімічними властивостями. Мікрофібрила 
побудована з протофібрил подібних, але не ідентичних субодиниць.
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Кератин еластичний, здатний розтягуватися у вологому стані та 
скорочуватися під час висихання. Розтягування кератину у рентге-
ноструктурних дослідженнях (шерсті, волосся, рогів) пояснюється 
переходом a -конфігурації кератину у b -конфігурацію, l -форма — 
складчаста; у вигині розміром 0,51 нм (період ідентичності). При роз-
тягуванні виявляється b -форма з періодом ідентичності 0,33 нм.

При розтягуванні на 100% ланцюг розгортається повністю. 
Набухання і розтягування волосся і шерсті у вологій атмосфері 
пов’язане з розриванням (зворотним) солеподібних або водневих 
зв’язків між пептидними ланцюгами.

Під час нагрівання кератинів у гарячій воді більша кількість 
слабких зв’язків розривається (дисульфідні при цьому зберігають-
ся), що призводить до денатурації і незворотного стиснення воло-
кон. Таке явище спостерігається під час усадки шерсті та гарячого 
оброблення рогових виробів. У результаті таких перетворень кера-
тин стає міцнішим.

Продукти деструкції кератинів є поверхнево-активними речо-
винами; їх використовують для стабілізації піни в протипожежних 
рідинах, для отримання клею, кератинових плівок, лаків, виготов-
лення пластмас, емульгаторів.

Кератини є цінним джерелом таких амінокислот, як глютаміно-
ва кислота, цистеїн, тирозин та ін. За амінокислотним складом ке-
ратин є повноцінним білком.

Меланіни — це особливі пігменти, які зумовлюють в основно-
му забарвлення шкіри. Вони відкладаються в епітеліальному шарі у 
вигляді мікроскопічних аморфних глибок — зерен.

Утворення подібного роду надають забарвлення волоссю, шер-
сті, пір’ю і т.п. Меланіни важкорозчинні (нерозчинні у воді, сольо-
вих розчинах, деякі — в лугах), схожі в цьому відношенні на кера-
тини, хоча не містять сірки, а кількість азоту не перевищує 8,8%. 
Пігменти розчинні в сірчаній кислоті та знебарвлюються міцною 
азотною, сірчистою кислотами, перекисом водню. Меланіни є про-
дуктами послідовного окислення тирозину і конденсації продуктів 
окислення в пігмент-полімер, в основі якого лежить індольне кіль-
це. Меланіни утворюються в тканинах при участі тканинних фер-
ментів (тирозиназа й ін.).

Потові та сальні залози. Функція потових залоз — видалення з 
потом значної кількості води (до 1/3 частини води, що виділяється з 
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організму) та деяких продуктів обміну. Сухий залишок поту стано-
вить близько 1,2%, з яких 1/2 — мінеральні речовини. З органічних 
сполук з потом виділяються сечовина, креатин, креатинін, сечова 
кислота, а також леткі жирні кислоти (зокрема масляна, капронова 
та ін.), які надають поту характерного специфічного запаху. 

Секрет сальних залоз (густа маса білого кольору, призначе-
на для захисту поверхневого шару тканини від висихання) бере 
участь у регуляції теплообміну і запобігає проникненню мікроор-
ганізмів. 

Секрет сальних і потових залоз, поєднуючись разом, утворює 
жиропіт. До складу жиропоту входять у вигляді ефірів (віск) ви-
сокомолекулярні спирти (цериловий, ланоліновий, карнаубський), 
холестерин, гліцерин з високомолекулярними жирними кислотами, 
головним чином пальмітиновою, церотиновою та міристиновою, а 
також білки і мінеральні речовини. Практичне значення має жи-
ропіт овець. Його одержують промиванням шерсті в мильній воді 
або екстрагують органічними розчинниками, але вони погіршують 
якість шерсті. 

Очищений жиропіт овець — ланолін — яскраво-жовта, мазепо-
дібна речовина (суміш ліпідів) широко застосовується в медицині 
як основа для мазей і кремів, здатний поглинати значну кількість 
води (200–300%) і стійкий під час зберігання.
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Запитання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте особливості будови сполучної тканини.
2. Назвіть основні речовини, що формують хімічний склад сполучної 

тканини.
3. Дайте характеристику основним властивостям білкових речовин 

сполучної тканини.
4. Яку роль відіграють мукополісахариди в будові сполучної тка-

нини?
5. Назвіть мінеральний склад сполучної тканини.
6. Перерахуйте і дайте характеристику основним функціям в організмі 

тварин сполучної тканини.
7. Які існують різновиди сполучної тканини? У чому полягають 

особливості їхньої будови й хімічного складу?
8. Які функції в організмі тварин виконує хрящова тканина?
9. Які види хрящів існують, у чому полягає особливість їхньої бу-

дови?
10. Охарактеризуйте мукополісахариди і мукопротеїди хрящової тка-

нини.
11. Які особливості будови кісткової тканини та які функції в організмі 

тварин вона виконує?
12. Наведіть склад органічних і мінеральних речовин кісткової ткани-

ни. Як вони впливають на властивості кісткової тканини?
13. Які біохімічні процеси відбуваються в кістковій тканині та які 

функції в організмі тварин вона виконує?
14. У чому полягають особливості будови і хімічного складу жирової 

тканини?
15. Розкрийте суть основних біохімічних і фізико-хімічних змін жи-

рової тканини.
16. Охарактеризуйте особливості будови покривної тканини. Які 

функ ції в організмі тварин вона виконує?
17. Дайте стислу характеристику властивостям специфічних білків 

покривної тканини та її дериватів.
18. Назвіть основні функції потових і сальних залоз. 
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2.3. Біохімія крові

2.3.1. Біохімічні функції крові

Кров є рідкою тканиною, яка циркулює в артеріях, венах і ка-
пілярах організму. Кров разом з лімфою і тканинною рідиною, що 
оточує клітини, є внутрішнім середовищем організму, яке об’єднує 
органи з тканинами і виконує важливі функції (табл. 2.12). 

Таблиця 2.12
Характеристика основних біохімічних функцій крові

Функція Характеристика
Дихальна Перенесення різних газів. Доставка до тканин кисню і 

видалення з них вуглекислоти
Транспортна Транспортування поживних речовин і продуктів їхнього 

розпаду
Поживна Доставка до органів і тканин поживних речовин, що по-

ступають з травного каналу
Видільна Перенесення кінцевих продуктів тканинного обміну 

(вуглекислий газ, сечовина, азотисті речовини, надли-
шок мінеральних солей) до органів виділення (легені, 
шкіра, нирки, кишки)

Регуляторна Участь у регуляції обміну речовин (у кров виділяються 
гормони, ферменти та інші біологічно активні речовини).
Підтримка постійного осмотичного тиску, рН середови-
ща, температури тіла

Захисна Резистентність до захворювань (утворення антитіл, що 
зв’язують антигени). Здатність до згортання (захист від 
втрати крові під час поранення).
Наявність лейкоцитів, збагачених на протеолітичні та лі-
політичні ферменти, здатні до швидкого розпаду та пере-
творень різноманітних мікробних тілець

2.3.2. Особливості будови крові

Кров складається з рідкої частини — плазми — і зважених у ній 
формених елементів (схема 2.5). До формених елементів належать:

– еритроцити (червоні кров’яні тільця) — специфічні клітини 
крові, без’ядерні в більшості тварин або з ядрами, наприклад у 
птиці, амфібій, рептилій;
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– лейкоцити (білі кров’яні тільця) — лімфоцити, моноцити, 
нейтрофіли, еозинофіли і базофіли; в цих клітинах є ядра, про-
те циркулюючі лейкоцити не поділяються;

– тромбоцити (кров’яні пластинки, бляшки) — продукти фраг-
ментації (розпаду) особливих гігантських клітин кістко вого 
мозку — мегакаріоцитів.

У крові різних видів тварин вміст формених елементів неодна-
ковий, так само як і загальна кількість крові (табл. 2.13).

Схема 2.5. Будова крові

Таблиця 2.13
Кількість крові та формених елементів у різних видів тварин

Тварина
Вміст крові, % до 

маси тварини
Вміст формених елемен-

тів, % від маси крові
Велика рогата худоба 7,5 33
Дрібна рогата худоба 7,0 28
Свині 4,5 44
Коні 9,8 40

 
Кров 

   
Плазма  Формені елементи 

    
Еритроцити   Лейкоцити   Тромбоцити  

6–18 млн  
у 1 мм3 

 5–16 тис.  
у 1 мм3 

 200–600 тис. 
у 1 мм3 

 
Основні фракції білків 

        
Сироваткові 

альбуміни 
(3,6–4,4%) 

 Сироваткові 
глобуліни  
(2,5–3%) 

 
Фібриноген 
(0,45–0,65%) 
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2.3.3. Хімічний склад і фізико-хімічні властивості крові

Хімічний склад крові тварин одного виду постійний, а у тварин 
різних видів є деякі коливання щодо вмісту основних компонентів 
(табл. 2.14).

Таблиця 2.14
Хімічний склад цільної крові забійних тварин (середні дані)

Речовина Вміст, г в 1000 г
Бички Вівці Кози Свині Коні

1 2 3 4 5 6
Сухий залишок, зокрема: 191 178 196 209 251
гемоглобін 103 93 113 142 167
інші білки 69 71 70 43 70
цукор 0,70 0,73 0,83 0,69 0,53
холестерин 1,94 1,34 1,30 0,44 0,35
лецитин 2,35 2,22 2,46 2,31 2,91
жир 0,57 0,94 0,53 1,10 0,61
жирні кислоти — 0,49 0,40 0,48
Na 3,64 3,64 3,58 2,41 2,69
Cl 3,08 3,08 2,92 2,69 2,79
K 0,41 0,41 0,40 0,31 0,76
Ca 0,07 0,07 0,06 0,07 0,05
Mg 0,04 0,03 0,04 0,09 0,06

Не дивлячись на транспортну функцію, кров великого кола кро-
вообігу має досить постійний склад.

Для характеристики крові існують певні показники: осмотич-
ний тиск, реакція середовища, щільність і в’язкість.

Осмотичний тиск крові тварин зумовлюється в основному вміс-
том у ній неорганічних речовин, а також частково білками плазми 
(їх концентрацією). Осмотично найбільш активними речовинами є 
солі, під час дисоціації яких утворюються іони, що поводяться як 
осмотично активні частинки. 

Для крові тварин характерна відносна постійність концентрацій 
іонів водню (рН). Реакція крові забійних тварин слаболужна і коли-
вається в межах від 7,2 до 7,95. Постійність активної реакції середови-
ща зумовлена наявністю в крові буферних систем, які відзначаються 
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високою кислотною ємністю. Головними буферними системами 
крові є білкова (плазми), бікарбонатна, фосфатна і гемоглобінова. 
Найбільша буферна ємність у білків (85–90%).

Щільність крові становить 1,055 г/см3, плазми — 1,03 г/см3, еритро-
цитів — 1,09 г/см3.

В’язкість крові за температури 38оС у 5 разів більша в’язкості 
води і залежить від наявності в ній еритроцитів.

Плазма крові. У ній міститься 90–91% води. Велику частину 
сухого залишку (9–10%) становлять білки, а решту — азотисті та 
безазотисті речовини, ліпіди, вуглеводи, вітаміни, мінеральні речо-
вини і ферменти.

Білки. Основними фракціями білків плазми крові є сироваткові 
альбуміни (3,6–4,4%), сироваткові глобуліни (2,5–3%) і фібриноген 
(0,45–0,65%).

Фібриноген — білок з молекулярною масою 330 000, молекули 
якого складаються з трьох глобулярних структур діаметром близь-
ко 6×10-9 м, сполучених між собою тоншими бічними тяжами. Фі-
бриноген нерозчинний у воді, але добре розчиняється в розведених 
розчинах нейтральних солей і лугах. Ізоелектрична точка фібрино-
гену — за рН 5,5.

Вміст цього білка в крові різних тварин неоднаковий. Фібрино-
гени бугая, вівці, свині та коня характеризуються слабкою видовою 
специфічністю, але набагато відрізняються імунологічно від фібри-
ногену птиці.

Фібриноген є головним компонентом системи згортання крові. 
Плазма без фібриногену називається сироваткою. 

Сироваткові альбуміни — типові альбуміни — розчиняються у 
воді та сольових розчинах середньої концентрації. Їх ізоелектрична 
точка — за рН 4,6. 

Сироваткові альбуміни зв’язуються з ліпідами, вуглеводами та 
іншими сполуками (катіонами, аніонами, численними продуктами 
обміну), завдяки чому виконують роль у перенесенні метаболітів.

Сироваткові глобуліни є сумішшю компонентів: a -, b -, g -гло-
булінів. Вони також беруть участь у перенесенні різних речовин. 
Ізоелектрична точка глобулінів — за рН 5,1–6,2.

Ферменти плазми виконують регуляторні функції в процесах 
ліпідного та білкового обміну, окислення, згортання крові. У плазмі 
виявлено гідролази (амілазу, фосфотазу, ліпазу, протеазу), оксидо-
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редуктазу (каталази, пероксидази). До протеїназу плазми входять 
ферменти тромбін (бере участь у згортанні) і плазмін (запобігає 
згортанню).

Вуглеводи плазми представлені моносахаридами (глюкозою, 
фруктозою), вміст яких коливається в межах 20–250 мг% і зале-
жить від виду тварин. Крім того, в плазмі є невелика кількість комп-
лексно зв’язаних полісахаридів, а також продуктів проміжного об-
міну вуглеводів: молочна, піровиноградна, янтарна та інші кислоти. 
Кількість цих продуктів, особливо молочної кислоти, в плазмі крові 
різних тварин неоднакова і знаходиться в межах 11–43 мг%. В ре-
зультаті напруженої м’язової роботи вміст молочної кислоти  може  
досягати 150 мг%.

Азотисті та безазотисті низькомолекулярні речовини плаз-
ми є проміжними (пуринові основи, амінокислоти, поліпептиди) 
або кінцевими продуктами обміну (сечовина, сечова кислота, амо-
нійні солі, креатинін, молочна кислота та ін.).

Азот усіх небілкових речовин плазми називається залишковим 
азотом. Його кількість у плазмі (20–65 мг%) зумовлена інтенсив-
ністю білкового обміну і може бути показником свіжості крові та її 
продуктів під час зберігання та переробки. Збільшення залишково-
го азоту свідчить про гнильний розпад білків.

Ліпіди плазми представлені жирами, продуктами їхнього роз-
паду (гліцерин і жирні кислоти), лецитином, холестерином. Загаль-
ний вміст ліпідів у плазмі залежить від годівлі і в середньому стано-
вить у тварини 0,09–0,19%.

Мінеральні речовини містяться в плазмі або в зв’язаному чи в 
іонізованому стані з білками. У тварин різних видів загальна кіль-
кість мінеральних речовин в крові складає приблизно 0,9% і пред-
ставлена солями (натрію, калію, кальцію) і мікроелементами (залі-
зо, йод, мідь, цинк, кобальт). 

Кров транспортує до тканин вітаміни, що поступають з їжею 
(групи В, А, D, E, K, C та ін.)

Формені елементи. Розміри та кількість формених елементів 
крові різних видів тварин неоднакові. Основну масу формених 
елементів крові становлять еритроцити. Їх кількість в 1 мм3 стано-
вить 6–18 млн, діаметр 4–6,2 мкм. Кількість лейкоцитів в 1 мм3 — 
5–16 тис. (діаметр 4–20 мкм), тромбоцитів — 200–600 тис. (діаметр 
2–3 мкм). 
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Під час витримки крові в спокійному стані та додаванні до неї 
речовин, що запобігають згортанню, формені елементи поступово 
осідають. Першими осідають еритроцити (найбільш важкі).

Еритроцити безпосередньо беруть участь у транспортуванні 
поживних речовин та газів, адсорбуючи їх на своїй поверхні. При 
посиленому кровообігу ця функція набагато збільшується. Оболон-
ка еритроцитів, утворена ущільненою стромою, проникна для води, 
глюкози, сечовини, аніонів і сприяє підтримці певного градієнта 
концентрацій різних катіонів між плазмою і еритроцитами.

До складу еритроцитів входить вода (близько 60%); у сухому 
залишку 90% становить білок гемоглобін, кількість якого колива-
ється від 30 до 41%. У одному еритроциті може міститися близько 
280 млн молекул гемоглобіну.

Гемоглобін в еритроцитах знаходиться в трьох станах: гемогло-
бін, зв’язаний з білками строми в достатньо міцний комплекс; гемо-
глобін, неміцно зв’язаний з фосфатидами строми; невелика частина 
вільного гемоглобіну. 

У стромі, що залишається після видалення гемоглобіну, міс-
титься 70% білків і 25% ліпідів. Серед білків строми виявлені нукле-
опротеїди. Крім того, в ній містяться білки, бідні на залізо і сірку, 
які практично не розщеплюються пепсином і трипсином. До складу 
строми також входять різні комплекси білків і ліпідів, вільні леци-
тини і кефаліни, холестерин, його ефіри і нейтральні жири. Азотис-
ті небілкові речовини в якісному відношенні багато в чому аналогічні 
азотистим речовинам плазми. З мінеральних речовин в еритроцитах 
переважає калій, а з мікроелементів виявлено мідь, яка входить до 
складу складного білка — купреїну, і цинк, що є складовою части-
ною складного білка — ферменту карбоангідрази. У еритроцитах 
знайдено велику кількість ферментів, найбільш активні з них — ка-
талаза, карбоангідраза, специфічна ацетилхолінестераза та ін.

Гемоглобін є складним білком, що складається з білкової части-
ни глобіну і простетичної — гему. Молекулярна маса гемоглобіну 
68 000, ізоелектрична точка — за рН 5,5.

Молекула гемоглобіну складається з чотирьох субодиниць, вза-
ємне щільне угруповання яких у просторі утворює четвертинну 
структуру молекули. Кожній субодиниці гемоглобіну відповідає ін-
ди відуальний поліпептидний ланцюг, сполучений з гемом. На чоти-
ри субодиниці молекули гемоглобіну припадає два a -, два b -лан-
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цюжки і чотири геми. Спіральні відрізки ланцюгів у гемоглобіні 
становлять близько 75% усієї білкової молекули, які сполучені не-
спіральними ділянками різної довжини. Окремі субодиниці гемо-
глобіну утримуються разом внаслідок електростатичної взаємодії 
та утворення деякого числа водневих зв’язків. Специфічні власти-
вості гемоглобіну визначаються його четвертинною структурою.

Гем є комплексною сполукою протопорфірину і заліза. Залізо в 
гемі знаходиться в центральному ядрі і пов’язане з азотом піроло-
вих кілець двома головними і двома додатковими валентностями. 
Біосинтез гема здійснюється за рахунок ацетату і гліцину. Чотири 
атоми азоту піролових кілець походять з аміногруп гліцину. 

Гем є нестійкою сполукою. Відщеплюючись від глобіну, він лег-
ко окислюється з утворенням геміну — комплексу порфірину з три-
валентним залізом (ферипротопорфірин). Під час оброблення роз-
чинів гемоглобіну розведеними кислотами або лугами виділяється 
окислена форма гему — гематин (гідроокис ферипротопорфірину). 
Під час денатурації глобіну, навіть часткової, збільшується чутли-
вість гему до окислення.

Гемоглобін виконує роль дихального білка — переносника кис-
ню. Від легенів до тканин кисень переноситься в основному у формі 
оксигемоглобіну і лише 0,5% його розчинено в плазмі. Киснева єм-
ність крові тварин залежить від вмісту в ній еритроцитів і гемогло-
біну.

У перенесенні вуглекислоти від тканин до легенів беруть участь 
як еритроцити, так і плазма крові. Значна частина вуглекислоти ди-
фундує в еритроцити, де взаємодіє з основами, утворюючи бікарбо-
нати. У легеневих капілярах бікарбонати розкладаються з виділен-
ням вільної Н2СО3, яка завдяки наявності карбоангідрази швидко 
дисоціює на СО2 і Н2О.

Частина вуглекислоти, що утворюється в тканинах під час окис-
лювальних процесів, розчиняється в плазмі крові або частково 
зв’язується її білками. Під час перенесення вуглекислоти від тка-
нин до легенів 15–20% її може зв’язуватися глобіном через вільні 
аміногрупи за допомогою карбомінового зв’язку з утворенням карб-
гемоглобіну. Ці сполуки нестійкі і швидко дисоціюють у капілярах 
легень, виділяючи СО2.

Гемоглобін здатний легко сполучатися не тільки з киснем, а й з 
іншими газами, не змінюючи при цьому валентності заліза.
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Оксигемоглобін (НbО2) утворюється в результаті приєднання 
кисню до гемоглобіну. При цьому змінюються не тільки властивос-
ті простетичної групи, а й фізичні та хімічні властивості глобіну. 

Утворення оксигемоглобіну називається оксигенацією. Кожен з 
чотирьох атомів заліза в молекулі гемоглобіну здатний з’єднуватися 
з однією молекулою (тобто двома атомами) кисню, проте залізо при 
цьому не окислюється. Реакція ця зворотна: кисень поглинається, 
коли він знаходиться в надлишку (наприклад, в легенях) і звільня-
ється там, де його менше (в тканинах). 

Молекула гемоглобіну під час оксигенації зазнає конформацій-
них змін. Глобін забезпечує фізіологічно найбільш вигідну взаємо-
дію атомів заліза гему з киснем, завдяки чому молекула гемоглобіну 
здатна або з’єднуватися відразу з чотирма молекулами кисню, або 
відщеплювати їх відразу; тим самим забезпечується ефективне по-
стачання організму киснем.

Карбоксигемоглобін (НbСО) — міцніша (приблизно в 200 разів) 
сполука, ніж оксигемоглобін. Гемоглобін має велику спорідненість 
до СО. Якщо в повітрі знаходиться 1% СО, то 95% гемоглобіну 
переходить в карбоксигемоглобін. Окис вуглецю легко витісняє з 
оксигемоглобіну кисень, тому під час вдихання СО велика частина 
гемоглобіну крові переходить в НbСО, внаслідок чого порушуєть-
ся процес перенесення кисню від легенів до тканин. У карбоксиге-
моглобіні, як і в гемоглобіні та оксигемоглобіні, залізо двовалент-
не. Якщо в повітрі немає СО, карбоксигемоглобін розкладається з 
утворенням гемоглобіну. Тому вдихання свіжого чистого повітря 
призводить до нормалізації транспорту кисню.

Метгемоглобін (НbОН) утворюється при дії окислювачів на ге-
моглобін. До його складу входить тривалентне залізо. Метгемогло-
бін може утворитися в організмі тварин під час тривалого вдихання 
оксидів азоту, пари нітробензолу, аніліну та інших окислювачів. 
Він не здатний з’єднуватися з киснем, тому під час утворення мет-
гемоглобіну порушується нормальне живлення тканин. В організмі 
тварин метгемоглобін поволі відновлюється до гемоглобіну; аскор-
бінова кислота прискорює цей процес.

Забарвлення гемоглобіну і його похідних різне: гемоглобін чер-
воного кольору, оксигемоглобін — яскраво-червоного, метгемогло-
бін — темно-червоного, а карбоксигемоглобін — рожевого. Кожна 
з цих сполук характеризується властивою йому абсорбцією (по-
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глинанням) світла. За спектрометричними даними, гемоглобін різ-
них тварин не відрізняється. Якщо й існує дуже незначна різниця 
в розташуванні смуг поглинання, то вона виразно не уловлюється. 
Спектрометричний аналіз гемоглобіну і його похідних має важливе 
практичне значення, оскільки дає змогу швидко встановлювати пе-
ретворення гемпротеїну.

Видові відмінності гемоглобіну, такого схожого за загальною 
структурою і функцією, зумовлені різним поєднанням амінокислот 
у молекулі глобіну. Середнє значення відмінностей в усіх поліпептид-
них ланцюгах гемоглобіну коня, свині, бугая і кролика порівняно з ге-
моглобіном людини становить близько 22.

Одержано численні дані існування різного гемоглобіну одного й того 
самого виду. У людини і тварин розрізняють насамперед нормальний 
гемоглобін, що одержав назву гемоглобіну А (НbА) і ембріональний ге-
моглобін (НbР), який заміняється на НbА відразу після утробного жит-
тя. У фізіологічних умовах спорідненість до кисню у ембріонального 
гемоглобіну вища, ніж у нормального.

Крім нормального та ембріонального гемоглобіну, в людини і тва-
рин виявлено аномальні форми гемоглобіну. Так, у людини відкрито 
понад 30 аномальних форм, що одержали відповідно назви гемоглобіну 
S, С, D, Е та ін. Більшість із них має значно меншу спорідненість до кис-
ню порівняно з нормальним гемоглобіном. Різні види гемоглобіну від-
різняються між собою розчинністю. Розчинність їх зменшується в такій 
послідовності: гемоглобін людини, потім бугая, свині, коня. Здатність 
до кристалізації проявляється в зворотному порядку.

Розрізняють гемоглобін за стійкістю до лужної денатурації. Гемо-
глобін кролика в 30 разів, а гемоглобін бугая, свині та вівці в 1000 разів 
стійкіший до денатурації, ніж гемоглобін людини.

У лейкоцитах містяться білки (параглобуліни, нуклеопротеїди, 
цитоглобін та ін.), значна кількість протеолітичних і ліполітичних фер-
ментів, вуглеводи (глікоген і деяка кількість цукру).

Тромбоцити є значно лабільними утвореннями, які під час вилу-
чення крові швидко руйнуються. Руйнування тромбоцитів є початко-
вим моментом згортання крові, оскільки вони містять агенти, які беруть 
участь у цьому процесі.
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2.3.4. Біохімічні перетворення вилученої крові

Згортання. Після вилучення з кровоносних судин кров через декіль-
ка хвилин згортається, утворюючи згусток. Згортання крові пов’язане з 
перетворенням розчинного білка плазми фібриногену в нерозчинний — 
фібрин. Згусток складається із сітки ниток фібрину, заповненої форме-
ними елементами і сироваткою. Утворення специфічного фібринового 
згустку властиве тільки нативному фібриногену. Денатурація позбав-
ляє фібриноген цієї здатності.

За життя тварини у великому колі кровообігу кров не згортається 
завдяки наявності в ній фізіологічних антикоагулянтів. Крім того, для 
запобігання тотальній закупорці кровоносних судин тромбами є біохі-
мічний механізм їх руйнування — фібриноліз за дії активного фермен-
ту — плазміну.

Швидкість згортання крові різних тварин неоднакова: кров вели-
кої рогатої худоби згортається через 6,5–10 хв, свиней — через 3,5–5, 
овець — через 4–8, коней — через 11,5–15, свійської птиці — менше ніж 
1 хв. Різна швидкість згортання крові зумовлюється різною концентра-
цією природних антикоагулянтів у плазмі крові тварин. Важливу роль 
відіграють і видові відмінності в концентрації фібриногену.

Утворення фібринової основи згустку — завершальний етап згор-
тання крові, якому передує низка перетворень, пов’язаних із взаємодією 
багатьох компонентів крові ферментативної та неферментативної при-
роди. Реакції, що відбуваються під час згортання крові, перебувають у 
тісному взаємозв’язку, причому для здійснення кожної подальшої реак-
ції необхідно, щоб відбулися всі попередні.

Усі речовини, що беруть участь у процесі згортання крові, крім каль-
цію, є білками.

Процес згортання крові складається з профази — утворення повного 
тромбопластину (тромбокінази) і двох основних фаз — утворення тром-
біну з протромбіну і перетворення фібриногену на фібрин (схема 2.6).

Тромбопластин — це лабільний, дуже складний ліпопротеїдний 
комплекс, що складається з білка, рибонуклеїнової кислоти і аце-
тальфосфатидів. Тромбопластин легко розщеплюється, втрачаючи 
активність під час видалення фосфатиду.

Тканинний тромбопластин вивільняється при ушкодженні тка-
нин за участю іонів кальцію і білків плазми — проакцелерину і про-
конвертину, що синтезується в печінці. 
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Для швидкого утворення з неактивного тромбопластину тром-
боцитів активної тромбокінази (або повного тромбопластину) не-
обхідні іони кальцію, антигемофільний глобулін і різні білкові ре-
човини, що містяться в плазмі крові.

Антигемофільний глобулін у процесі згортання крові майже по-
вністю використовується і тому в сироватці не виявляється; дуже 
лабільний, його можна одержати зі стабілізованої плазми. 

Тромбокіназа, що утворилася за участю тромбопластину з ушко-
дженої тканини або з тромбоцитів, каталізує реакцію розщеплюван-
ня протромбіну (глюкопротеїд, глобулін плазми, що синтезується в 
печінці за участю вітаміну К) на декілька фрагментів, один з яких 
є тромбіном. Для цієї реакції необхідні іони кальцію, білки акцеле-
рин і конвертин.

У циркулюючій крові здорових тварин тромбіну не виявлено, він 
з’являється під час згортання крові. Температурний оптимум дії тром-
біну 35–40°С. Зі зниженням температури активність його зменшуєть-
ся, а за 0°С зовсім не виявляється, хоча фермент не руйнується.

Акцелерин утворюється зі свого попередника проакцелерину, 
що активується тромбіном; він прискорює утворення активного 
тромбіну з протромбіну. Конвертин утворюється під час взаємодії 
свого попередника проконвертину з тромбопластином за участю іо-
нів кальцію.

Активний тромбін, що утворився, впливає на фібриноген, пере-
творюючи його на фібрин-мономер. У ході перетворення від моле-
кули фібриногену відщеплюється чотири пептиди — два пептиди 
типу А і два пептиди типу В. Молекули мономерів фібрину, які до-
сягли певної критичної концентрації за наявності іонів кальцію, по-
чинають з’єднуватися між собою за типом «кінець з кінцем» і «пліч-
о-пліч» з утворенням тривимірної білкової мережі, а потім і згустку. 
Агрегація відбувається за рахунок неполярних і водневих зв’язків, 
взаємодії іонних груп. Важлива роль належить утворенню попере-
чних, «ізопептидних», зв’язків.

Перші стадії полімеризації фібрин-мономерів зворотні, після 
утворення гептамерів або октамерів процес стає незворотним. Фіб-
рин, що утворився за наявності активної трансглутамінази та іонів 
кальцію, стійкіший до дії плазміну, ніж розчинний фібрин.

Стабілізація вилученої крові. Щоб запобігти або уповільнити 
згортання крові, її стабілізують. Для цього виключають або пору-
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шують активацію одного з компонентів системи згортання крові. 
Роль інгібіторів виконують речовини різної хімічної природи — 
стабілізатори, або антикоагулянти. 

Стабілізувати кров необхідно в момент її вилучення, щоб вона 
не встигла згорнутися. При цьому в складі крові залишається по-
вноцінний білок фібриноген.

Фізіологічні антикоагулянти. Основними фізіологічними ан-
тикоагулянтами, що запобігають прижиттєвому згортанню крові, є 
гепарин, антитромбін, антитромбопластин та ін. Ці природні анти-
коагулянти уповільнюють також згортання вилученої крові.

Гепарин різко знижує активність тромбіну, утворюючи з ним не-
активний оборотний комплекс, і гальмує активацію протромбіну, 
з’єднуючися з тромбопластином у неактивний комплекс.

За хімічною природою гепарин є мукополісахаридом, до складу 
якого входять глюкозамін, глюкуронова кислота й ефірнозв’язана сір-
чана кислота. Порівняно багато гепарину в печінці, легенях, м’язах.

Препарати гепарину широко використовуються як природний 
стабілізатор крові під час її переливання. Крім того, препарати гепа-
рину є лікувальним засобом, що прискорює процес фібринолізу.

Антитромбін — речовина білкової природи, яка інактивує тром-
бін. Антитромбінова дія плазми і сироватки крові пов’язана з альбу-
міновою фракцією. Антитромбінова активність плазми зберігаєть-
ся без змін за температури 4°С протягом двох тижнів.

Антитромбопластин інактивує тромбопластин за наявності іонів 
кальцію. За хімічною природою антитромбопластин є білком фрак-
ції глобулінів плазми, розчинним у воді, термолабільним.

Нефізіологічні стабілізатори. Під час промислового перероб-
лення крові стабілізаторами слугують оксалати (щавлевокислий ка-
лій), цитрати (лимоннокислий натрій), одно- і двозаміщені фосфа-
ти, пірофосфати, сульфати та інші стабілізатори, дія яких зводиться 
до поєднання іонів кальцію (утворення нерозчинних кальцієвих со-
лей) і тим самим до виключення їх із системи згортання крові. 

Для запобігання згортання крові досить видалити половину іонів 
кальцію. На цьому ґрунтується стабілізація крові за допомогою іо-
нообмінної адсорбції (кальцій крові замінюється натрієм іонообмін-
ної смоли).

Інша група стабілізаторів — це катіони магнію і берилію, які різ-
ко пригнічують активність тромбопластину.
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Якщо кров використовують з харчовою метою, то стабілізатором 
виступає хлористий натрій, який пригнічує тромбін і гальмує пере-
творення мономерів фібрину в полімери фібрину. Проте його ста-
білізуючий ефект для крові різних тварин неоднаковий. Так, кров 
великої рогатої худоби в разі додавання хлористого натрію не згор-
тається протягом 24 год, а кров свиней коагулює через 10 годин.

Численні синтетичні полімерні ефіри складних вуглеводів 
(крохмалю, целюлози, декстрину та інших сполук) одержали назву 
синантринів; їхня дія на згортання крові схожа з гепарином. Проте, 
зважаючи на токсичність вони не знайшли широкого застосування.

Дефібринування. У деяких випадках під час промислового вико-
ристання кров тварин дефібринують — відокремлюють фібрин. Під 
час дефібринування вилученої крові шляхом збивання фібрин ви-
діляється у вигляді ниток, які потім видаляють. За іншим способом 
дефібринування зібрану кров обробляють у спеціальних апаратах — 
дефібринаторах, щоб зруйнувати згустки. При цьому фібринові нит-
ки розриваються, а кров, що знаходиться в згустку вивільняється.

Під час сепарації стабілізованої цільної крові одержують плазму 
і формені елементи, а під час сепарації дефібринованої крові — си-
роватку і формені елементи.

Сироватка за хімічним складом подібна до плазми крові і її мож-
на розглядати як плазму, позбавлену фібриногену.

Гемоліз. У процесі зберігання і перероблення крові за певних 
умов гемоглобін може переходити з еритроцитів у плазму і, розчи-
няючись у ній, зафарбовувати її в інтенсивний червоний колір. Таке 
явище називається гемолізом.

В одних випадках гемолізу треба запобігти (виготовлення світ-
лого альбуміну), в інших, навпаки, викликати (отримання стійкого 
забарвлення ковбас).

Розрізняють гемоглобіноліз (перехід у плазму лише лабільно 
зв’язаного гемоглобіну) і строматоліз (перехід у плазму значної 
частини міцно зв’язаного гемоглобіну). Гемоглобіноліз виклика-
ється збільшенням проникності поверхневого шару еритроцитів 
при зниженні осмотичного тиску плазми, дії поверхнево-активних 
речовин, а також під впливом інших чинників. Строматоліз настає 
за повного руйнування поверхневого шару еритроцитів, розриву 
ліпідного зв’язку між стромою і гемоглобіном. Причиною такого 
явища можуть бути різні чинники, зокрема дія органічних розчин-
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ників, поверхнево-активних речовин, хімічних агентів, механічна 
дія тощо.

Найчастіше під час перероблення крові гемоліз відбувається в 
результаті її розведення. Стійкість еритроцитів різних тварин до 
зниження осмотичного тиску навколишнього середовища неодна-
кова. Найбільш стійкі еритроцити кроликів, менш стійкі еритроци-
ти коней, великої рогатої худоби і ще менш стійкі еритроцити сви-
ней. Гемоліз може бути спричинений різними солями, в тому числі 
й солями заліза. Тому щоб уникнути гемолізу, слід підтримувати 
чистоту устаткування.

Автолітичні перетворення. Вилучена кров тварин схильна до 
різних змін. Під час зберігання крові значна частина змін спричиню-
ється ферментами (автолітичні зміни), в деяких пов’язана з природ-
ною нестійкістю компонентів крові. Якщо кров зберігати за низької 
плюсової температури, то ці перетворення можна звести до мініму-
му. За температури 0°С у разі тривалого зберігання осідає значна 
кількість фібриногену і нерозчинного глобуліну, тому найсприят-
ливішою для зберігання крові є температура трохи вища за 0°С.

Під час зберігання в еритроцитах крові відбуваються гліколі-
тичні перетворення, що призводять до накопичення молочної кис-
лоти. Крім того, в результаті розпаду органічних фосфорних сполук 
у плазмі збільшується вміст неорганічних фосфатів. Результатом 
цих перетворень є зниження рН крові до 6,8–7,0.

Зниження кислотності приводить до активації протеїназ лізо-
сом лейкоцитів і виходу їх з обмежуючих структур. Активуються 
і протеїнази еритроцитів. Важливими автолітичними змінами є і 
фіб ринолітичні перетворення внаслідок активації плазміну.

Протеолітична активність протеаз гальмується антипротеазою, 
що міститься в крові. У вилученій крові утворенню активного плаз-
міну сприяє руйнування його інгібіторів (антипротеази). При ви-
лученні крові в плазму переходять тканинні активатори, сприяючи 
активації плазміну. Крім того, утворення плазміну з плазміногену 
прискорюється автокаталітично. Під час автолізу крові тромбін 
здатний каталізувати перетворення плазміногену в плазмін.

До чинників, які прискорюють утворення активного плазміну, 
належить дія ферментів бактеріального походження, які активують 
плазмовий проактиватор і перетворюють його на активатор (швид-
кість таких перетворень підвищується з підвищенням температури), 
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а також деякі хімічні речовини (хлороформ, ціанистий і роданистий 
калій, ефір, тіамол, сечовина, саліцилово-кислий натрій та інші со-
лебілізуючі речовини), які руйнують інгібітори плазміну. 

Спільна дія всіх протеїназ спричинює специфічний розпад фі-
бриногену і фібрину, а також інших білків крові. Через це в плазмі 
наростає кількість білкових фрагментів, кількість залишкового азо-
ту при цьому дещо збільшується, що пояснюється специфічністю 
протеїназ крові.

Під час зберігання крові помітно змінюються ліпопротеїди 
плазми. Зберігання сироватки за температури 4°С протягом трьох 
діб в умовах, близьких до стерильних, викликає порушення стій-
кості зв’язку між ліпідом і білком, внаслідок чого зростає швидкість 
екстрагування ліпідів ефіром. Разом з цим відбувається окислення 
ліпідів, а потім — ефірів ненасичених жирних кислот, які входять до 
складу незв’язаних ліпідів і ліпопротеїдів.

Біохімічні перетворення під впливом мікробів. Вилучена кров є 
добрим поживним середовищем для мікрофлори і швидко піддаєть-
ся мікробному псуванню.

Перетворення під дією ферментів мікробів, випереджаючи ав-
толітичні процеси, зводяться переважно до гнильного розкладання 
білків крові, при цьому виділяються речовини, які мають неприєм-
ний запах: скатол, індол, фенол, меркаптани та інші речовини.

У результаті накопичення продуктів розпаду часто відбуваєть-
ся гемоліз. Гемоглобін, що звільняється, окислюється і переходить 
у метгемоглобін та інші похідні. Внаслідок дії бактерій на продукти 
розпаду білків, які містять сірку, утворюється сірководень. За наяв-
ності сірководню і кисню гемоглобін і оксигемоглобін перетворюють-
ся на зелені пігменти — сульфгемоглобін, холеглобін та ін. Пігменти, 
що утворилися, надають крові, яка зіпсувалася, чорного відтінку.

Під впливом ферментів мікроорганізмів у крові незалежно від пере-
творень гемоглобіну відбуваються процеси окислення ненасичених лі-
підів. Проте ці процеси можуть викликати реакції взаємного окислен-
ня, прискорюючи як згіркнення ліпідів, так і окислення гемоглобіну.

Легкість бактеріального забруднення крові та надзвичайно швид-
кий ріст бактерій навіть при мінімальному забрудненні може при-
звести до утворення в крові значної кількості пірогенних речовин. 
Тому щоб запобігти псуванню, кров, призначену для харчових цілей 
і особливо для лікувально-профілактичних препаратів, необхідно 
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переробляти дуже швидко. Якщо відразу після вилучення кров не 
переробляють, її обробляють нетоксичними консервантами: кухон-
ною сіллю або фібризолом (суміш 30% ортофосфату, 30 пірофос-
фату натрію і 40 хлористого натрію). Ці консерванти одночасно є й 
стабілізаторами крові. Кров, призначену для технічних цілей, кон-
сервують крезолом, фенолом або іншими сильними антисептиками.

Технологічне перероблення. У результаті технологічного пере-
роблення компоненти крові зазнають перетворень. Найбільші зміни 
пов’язані з перетвореннями білків. Важливим є характер їх денату-
рації. Різні фракції білків неоднаково стійкі до дії підвищеної тем-
ператури. Так, розчини фібриногену і глобулінів у 10% хлористому 
натрії згортаються відповідно за температури 52–55 і 75°С; розчин 
альбуміну в 5% хлористому натрії згортається при 75°С, а в чистій 
воді — при 50° С. Швидкість денатурації білків різко збільшується 
під час зрушення реакції в кислий бік.

Висушувати кров необхідно так, щоб білки якомога менше під-
давалися тепловій денатурації та не втрачали своєї здатності роз-
чинятися. З цією метою використовують розпилювальні сушарки, 
оскільки внаслідок надзвичайно малої величини частинок теплова 
дія на рідку фазу в зоні розпилювання короткочасна.

Запитання для самоконтролю

1. Дайте характеристику біохімічним функціям крові.
2. Наведіть особливості будови і складу крові.
3. У чому полягають особливості хімічного складу і фізико-хімічних 

властивостей крові забійних тварин?
4. Охарактеризуйте основні фракції білків плазми крові. Які небілкові 

компоненти плазми крові ви знаєте?
5. Який склад і функції формених елементів крові?
6. Дайте характеристику гемоглобіну. Які основні функції він виконує?
7. У чому полягає суть процесу згортання крові?
8. Які речовини беруть участь у процесі згортання крові?
9. У чому полягає суть процесу стабілізації крові?
10. Який механізм дії стабілізаторів крові і яка їх природа? У чому 

полягає процес дефібринування крові?
11. Дайте характеристику явищу гемолізу. 
12. Які автолітичні перетворення відбуваються у вилученій крові?
13. Які біохімічні процеси відбуваються в крові під дією мікробів?
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2.4. Біохімія нервової тканини

2.4.1. Біохімічні функції і особливості будови нервової тканини

Нервова тканина є однією з найскладніших за структурою, хіміч-
ним складом і біохімічними процесами. Їй належить провідна роль у 
регуляції процесів життєдіяльності організму та у взаємозв’язку орга-
нізму із зовнішнім середовищем. 

Під час перероблення тварин доводиться мати справу лише з нер-
вовою тканиною головного та спинного мозку, оскільки периферійна 
нервова система не може бути виділена у вигляді самостійної ткани-
ни. Головний і спинний мозок є харчовим продуктом і сировиною для 
отримання біологічних препаратів.

На поперечному розрізі мозку чітко виділяється: сіра речовина, 
яка складається з нервової тканини, і біла речовина, яка складається 
головним чином з відростків нейронів (аксонів, провідних шляхів).

Основною структурною одиницею нервової тканини є нейрон.
Нейрони — найбільші клітини організму (їхній об’єм — 10 000–

100 000 нм3). Всередині тіла нейрона, крім ядра, в протоплазмі зна-
ходиться велика кількість різних мембранних структур елементів 
клітини (мітохондрій, рибосом). Від тіла нейрона відходять про-

топлазматичні відростки: численні 
деревоподібні розгалуження — ден-
дрити та один довгий відросток, не-
рвове волокно — аксон (мал. 2.19).

Аксон може сягати 1–1,5 м при 
товщині менше ніж 0,025 мм. Всере-
дині він містить аксоплазму і вкри-
тий складними мієліновими оболон-
ками, в яких багато ліпідів. 

Нейрони оточені значною кіль-
кістю дрібних гліальних клітин, які 
контактують безпосередньо з крово-
носними капілярами. Нейрони та їхні 
гліальні клітини — сателіти утворю-
ють єдину метаболічну систему. Самі 
тіла нейронів навіть у корі головного 
мозку становлять лише 12–13% від 
її загальної маси.

2 

1 

3 

4 

Мал. 2.19. Будова нейрона:
1 – ядро; 2 – дендрити; 3 – про-
топлазма; 4– аксон
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Дентдрити, аксони і самі тіла клітин дуже різноманітні за величи-
ною та формою.

2.4.2. Хімічний склад нервової тканини

Хімічний склад мозку ссавців характеризується такими речови-
нами: вода — 78%, білки — 8, ліпіди — 12–15, вуглеводи — 0,1, орга-
нічні екстрактні речовини — 1–2, мінеральні речовини — 1%.

Сіра та біла мозкові речовини істотно відрізняються своїм хіміч-
ним складом.

У сірій речовині (корі) переважають білкові речовини, а в бі-
лій — ліпіди. Вміст екстрактних, мінеральних речовин і води пере-
буває в кореляційній залежності від білкового складу.

Хімічний склад мозкової тканини надто неоднорідний в різних 
ділянках мозку, які виконують специфічні функції (табл. 2.15).

Білки. Серед білкових речовин мозку трапляються прості (аль-
буміни, глобуліни та ін.) і складні (білково-ліпідні комплекси) біл-
ки, невелика кількість колагену та елестину. Прості білки входять 

Таблиця 2.15
Хімічний склад нервової тканини

Речовина

Вміст, %
Сіра речови-
на головного 

мозку

Біла речови-
на головного 

мозку

Спинний 
мозок

Вода 84 74 63–65
Сухий залишок 16 26 35–37

Склад, % до сухого залишку
Білок 44 27 8–9
Ліпіди: 44 67 26–29

холінфосфатиди 20 17 4–7
етаноламінфосфатиди 6 13 5–9
холеристерин 6 17 4
цереброзиди 6 17 6–7

Екстрактні речовини 6 3 3–6
Мінеральні речовини 6 3 3–6
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головним чином до складу плазми нейронів, аксонів, білково-ліпідні 
комплекси — до внутрішньоклітинних мембран, але головна частина 
їх бере участь у побудові складних оболонок (мієлінових), що вкри-
вають дендрити, аксони і нервові волокна (стовбури). 

Значна частина білків мозку містить фосфор. Серед них нейро-
глобулін (0,5% фосфору) (дезоксирибонуклеопротеїди) і нейро-
стромін (рибонуклопротеїд).

Характерною особливістю білків мозку є наявність у ядрах клі-
тин значної кількості рибонуклеїнових кислот, тоді як в інших тка-
нинах їх мало.

До складу білої речовини мозку входить специфічний білок не-
йрокератин — білково-ліпідний комплекс з високим вмістом білка 
(60–70%). Нейрокератини відрізняються від кератинів зниженим 
вмістом сірки (1,0–3,0%) й азоту (до 8,8%), а схожі з ними поганою 
розчинністю, стійкістю до дії трипсину. 

У білках мозку міститься до 26% глютамінової кислоти.
Ферменти. У мозковій речовині виявлені різні ферменти групи 

гідролаз (амілаза, мальтаза, сахараза, ліпаза, лецитиназа, холіноесте-
раза, протеаза, рибонуклеаза та ін.), окислювально-відновні фермен-
ти (пероксидаза, каталаза, цитохроми), ферменти гліколізу та ін.

Ліпіди. Найхарактернішою і надто різноманітною складовою 
частиною мозку є його ліпідна частина. Ліпіди входять до складу 
структурних утворень усередині клітин мозку і численних відрос-
тків з їх оболонками. Вони поділяються на чотири групи. 

Із загальної кількості ліпідів близько половини припадає на 
групу фосфоліпідів (холінфосфатиди, етаноламінфосфатиди, се-
ринфосфатиди, апетальфосфатиди, інозитфосфатиди, сфінгофос-
фатиди). 

Наступною (за кількісним вмістом) групою ліпідів є стерини, 
представлені в основному вільним холестерином.

Своєрідною групою ліпідів мозку є глюколіпіди. Серед них най-
більше різних за складом цереброзидів (цереброн, нервон, керазин 
та ін.).

До групи сульфатидів входять похідні цереброзидів і сірчаної 
кислоти. 

До складу ліпідів мозку практично не входять тригліцериди і пе-
реважають поліненасичені жирні кислоти. У різних ділянках сірої 
речовини ліпіди неоднакові за складом і будовою. Значна частина 
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ліпідів мозку перебуває у зв’язаному вигляді в комплексі з білка-
ми.

Вуглеводи та екстрактні речовини. Вміст глікогену (вільного 
і зв’язаного) в мозковій тканині невеликий — 70–150 мг%, глюко-
зи — близько 100 мг%. 

Азотисті екстрактні речовини зосереджені головним чином у 
клітинах сірої речовини. У дорослих тварин їх більше, ніж у мо-
лодих. З нервової тканини виділені АТФ, фосфокреатин, креатин, 
ацетилхолін, норадреналін, дофалін, серотонін, пуринові основи, 
аміак, глютамінова кислота і глютамін. Останні становлять (у сумі 
близько 200 мг%) більше половини вільних амінокислот мозку. 
Специфічною для мозку є g -аміномасляна кислота — продукт де-
карбоксилювання глютамінової кислоти. 

З безазотистих екстрактних речовин у нервовій тканині містять-
ся молочна кислота, інозит та ін.

Мінеральні речовини. У головному мозку виявлено макроеле-
менти: фосфор (в основному у вигляді фосфату входить до складу 
органічних речовин) — 360 мг%, натрій — 312, калій — 530, хлор — 
171, кальцій — 15 мг%. Високий вміст калію характерний для нер-
вової тканини; з мікроелементів — мідь, цинк, марганець, йод. Для 
мозку характерна наявність у сірій речовині молібдену.

2.4.3. Біохімічні процеси нервової тканини

Дихання. У мозковій тканині, особливо в нейронах, за життя 
тварин значно активно відбуваються окислювально-відновні про-
цеси, пов’язані із вивільненням енергії. На відміну від багатьох ор-
ганів, зокрема м’язів, у мозковій тканині переважають не процеси 
гліколізу, а аеробне окислення глюкози, яка є основним джерелом 
енергії, до СО2 і Н2О. У стані спокою поглинання мозком кисню, 
який доставляється кров’ю, майже в 20 разів вище, ніж м’язовою 
тканиною. Мозок і нерви споживають близько 20–25% усього кис-
ню, утилізованого організмом. Цією особливістю пояснюється ви-
сока чутливість мозку до відсутності кисню (гіпоксія). Вивчення 
умов гальмування діяльності головного мозку тварин має істотне 
практичне значення (при оглушенні тварин). 
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Основні речовини, які накопичуються в нервовій тканині під час 
окислення глюкози, АТФ і КРФ, в значній кількості витрачаються 
при нервовому збудженні.

Крім окислення глюкози, в мозковій тканині можливе окислен-
ня глікогену. При цьому розпад його відбувається значною мірою 
не шляхом фосфоролізу, а переважно гідролітично за допомогою 
амілази.

Протеоліз. Разом з процесами окислення вуглеводів у цен-
тральній нервовій системі здійснюються процеси, пов’язані з пере-
творенням білкових речовин. Протеолітична активність різних від-
ділів мозку неоднакова (у сірій речовині вона в 5 разів вища, ніж у 
білій).

В результаті протеолізу при активації нервової діяльності в тка-
нині звичайно підвищується вміст амінного азоту й аміаку. Джере-
лом аміаку може бути і аденілова кислота. При зниженні діяльності 
мозку вміст аміаку зменшується. Знешкодження аміаку в мозковій 
тканині відбувається за участю вільної глютамінової кислоти, яка 
при поєднанні з NН3 переходить у глютамін, та внаслідок амідуван-
ня карбоксильних груп у білках.

Важливу функціональну роль у мозку виконує специфічна для 
нього g -аміномасляна кислота (ГАМК), яка гальмує процес збуд-
ження нервової тканини.

Нервовий імпульс. Однією з основних функцій нервової тка-
нини є передача збудження — нервового імпульсу. Це відбувається 
внаслідок звільнення в нервових закінченнях особливих речовин, 
які одержали назву передавачів нервового збудження, або нейро-
медіаторів, — ацетилхоліну, норадреналіну, дофаміну, серотоніну, 
ГАМК та деяких інших вільних амінокислот.

Відростки нервового волокна стикаються з робочим органом 
за допомогою синапсу — кінцевої пластинки. У м’язовій тканині 
синапс розташований під сарколемою. У синапсі є мембрана, яка 
відокремлює м’язове волокно від порожнини нерва. Рідина, що зна-
ходиться по обидва боки мембрани, містить різну кількість іонів К і 
Na. Внутрішня рідина в стані спокою має позитивний, а зовнішня — 
негативний заряд (поляризована). В результаті нервового імпульсу 
відбувається звільнення ацетилхоліну із зв’язаного з білком стану 
і взаємодія його з білком рецептором мембрани (з SH-групами ре-
цептора).
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Відбувається перерозподіл іонів і зміна полярності зарядів (де-
поляризація), виникає електричний струм. Це й становить суть 
нервового імпульсу. Проте ацетилхолін, що виділився, розпада-
ється під дією ферменту холіноестерази на холін і ацетил. Мембра-
на переходить у нормальний стан, і іони K і Na дифундують крізь 
мембрани до початкового рівня. У проміжку між передачею імпуль-
су ацетилхолін знову синтезується під дією холінацетилази. Коли в 
синапсі виникає деполяризація, в саркоплазматичному ретикулумі 
звільняється іон Ca і відбувається активація процесу м’язового ско-
рочення.

Автолітичні перетворення. Після забою тварини в мозковій тка-
нині в результаті діяльності ферментних систем відбуваються авто-
літичні процеси. В умовах зберігання мозку за температури 0–2°С 
активна реакція середовища змінюється. В перші 24 год після забою 
тварини рН мозкової тканини перебуває в межах 6,3–6,0, а через 48 
год реакція зрушується в лужний бік — до 6,5. 

В результаті автолізу дещо знижується здатність мозкової 
тканини до набухання у воді: через 24–48 год набухання тканини 
становить 77–76% до початкового. Згодом ці зміни неістотні, що 
зумовлено й іншими фізико-хімічними та біохімічними особливос-
тями перетворень тканини. 

Запитання для самоконтролю

1. Дайте характеристику біохімічним функціям і особливостям будови 
нервової тканини.

2. Назвіть і дайте характеристику основних речовин, що визначають 
хімічний склад нервової тканини.

3. Які основні біохімічні процеси відбуваються в нервовій тканині?
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2.5. Особливості біохімії та хімічного складу м’яса птиці

2.5.1. Особливості хімічного складу м’яса птиці

Харчова цінність, хімічний (табл. 2.16) і морфологічний склад 
тканин м’яса птиці багато в чому схожі з м’ясом сільськогосподар-
ських тварин. До складу м’яса птиці входять білки, жири, вуглево-
ди, екстрактні речовини, вітаміни, мінеральні речовини, ферменти.

Звичайно під час оброблення тушок відокремлюють внутрішній 
жир (4–5% маси тушки в курей і 1,5–2% у курчат-бройлерів), а в 
деяких випадках — шкіру з підшкірним жиром (13–19% у тушок 
курчат і курей). На тушках качок і гусей частка внутрішнього жиру, 
жиру шкіри і підшкірного в 1,5–2 разів вища.

Що стосується харчової цінності м’язової тканини (грудної та 
стегнової), то насамперед слід зазначити високий вміст у них біл-
ків і низький — жиру. Тому м’ясо птиці часто називають дієтичним 
продуктом (табл. 2.17). 

Таблиця 2.16
Загальний хімічний склад м’яса птиці

Птиця
Вгодованість 
(категорія)

Маса їстівної частини, 
включаючи внутрішній жир, %

Білки Жири Вода

Кури
Перша 18,2 18,4 61,9
Друга 20,8 8,8 68,9

Курчата (бройлери)
Перша 17,6 12,3 69,0
Друга 19,7 5,2 73,7

Індики
Перша 19,5 22,0 57,3
Друга 21,6 12,0 64,5

Індичата
Перша 18,5 11,7 68,0
Друга 21,7 5,0 71,2

Качки
Перша 15,8 38,0 45,6
Друга 17,2 24,2 56,7

Каченята
Перша 16,0 27,2 56,0
Друга 18,0 17,0 63,0

Гуси
Перша 15,2 39,0 45,0
Друга 17,0 27,7 54,4

Гусенята
Перша 16,6 28,8 53,4
Друга 19,1 14,6 65,1
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Таблиця 2.17
Хімічний склад м’язової тканини птиці

Птиця М’язи Білок, % Жир, % Вода, %

Кури
Грудні 23,5 1,7 74,0

Стегнові 20,8 4,1 74,4

Качки
Грудні 20,9 1,4 76,8

Стегнові 20,0 2,9 75,8

Гусаки
Грудні 22,7 1,9 75,1

Стегнові 20,3 2,6 76,4

Індички
Грудні 24,5 1,1 73,0

Стегнові 20,9 3,0 75,1

Найбільші м’язи птиці — це грудні та стегнові частини, в яких 
значно більша частка м’язової тканини.

2.5.2. Склад і будова тканин м’яса птиці

М’ясо птиці є комплексом м’язової, жирової, сполучної, а також 
кісткової тканини і шкіри (або без них). Його якість визначається 
співвідношенням різних тканин і залежить від виду, віку, вгодо-
ваності птиці, умов оброблення та інших чинників. Склад тушок 
курчат-бройлерів наведений у табл. 2.18.

Співвідношення частин у тушках, особливо грудної та стегно-
вої, залежить від породи птиці (цілеспрямовано виводять породи 
з великим вмістом грудних м’язів), віку, вгодованості. У дорослої 
птиці маса грудних м’язів звичайно більша, ніж у молодої, у вели-
кої, добре вгодованої більше грудних і стегнових м’язів.

Таблиця 2.18
Склад тушок курчат-бройлерів

Частина тушки М’язова 
тканина

Шкіра Кістки

% до загальної маси
Грудна (з кілем) 65,6 19,1 13,6
Стегнова 54,3 17,9 26,0
Спинно-лопаткова 35,6 20,6 43,8
Крила (відрізані по плечовому суглобу) 34,8 19,0 42,1
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Мал. 2.20. М’язи курки: 
1 — м’язи голови; 2 — м’язи шиї; 3 
— м’язи крилець; 4 — грудні 
м’язи; 5 — великі грудні м’язи; 6 

’ і 7 ’

Мал. 2.20. М’язи курки:
1 — м’язи голови; 2 — м’язи шиї; 3 — м’язи 
крилець; 4 — грудні м’язи; 5 — великі грудні 
м’язи; 6 — м’язи ніг; 7 — м’язи хвоста та ану-
са

М’язова тканина. М’язові волокна у молодої птиці значно тов-
щі та мають округлу форму, сполучної тканини в них менше, сарко-
лема тонша, ніж у дорослої. 

М’ясо птиці відрізняється від м’яса інших сільськогосподар-
ських тварин відносно малим вмістом внутрішньом’язової сполуч-
ної тканини, яка представлена лише тонкими плівками, що оточують 
пучки м’язових волокон. Невеликі сполучно-тканинні утворення 
зв’язують м’язові волокна в пучки і м’язи. У зв’язку з цим у м’ясі 
птиці порівняно менше неповноцінних білків (еластину і колагену), 
ніж у яловичині, баранині та свинині. Разом з цим колаген і еластин 
внутрішньом’язової сполучної тканини м’яса птиці більш лабільні, 
тобто швидше утворюють розчинні продукти розпаду.

Співвідношення триптофан/оксипролін у м’ясі курей становить 
6,7. У птиці найбільш розвинені грудні м’язи та м’язи стегна, значно 
слабше — мускулатура черевної порожнини, спини і бокових час-
тин тушки (мал. 2.20).

У м’язовій тканині птиці прийнято розділяти біле і червоне 
м’ясо, яке відрізняється своїм хімічним складом.

До білого м’яса відно-
сять грудні м’язи. Вони 
складаються з відносно 
великих м’язових воло-
кон з великою кількіс-
тю міофібрил. Кількість 
саркоплазми і міоглобі-
ну невисока, що зумов-
лено малою руховою 
активністю м’язів. Від-
повідно до цього м’язові 
волокна й прилягаючі до 
них оболонки із сполуч-
ної тканини менш щільні 
й жорсткі. Грудні м’язи 
пернатої дичини, які не-
суть велике навантажен-
ня під час польоту, ма-
ють темне забарвлення і 
щільнішу структуру.



117

Розділ 2. Біохімія тканин і органів сільськогосподарських тварин і птиці  

До червоного м’яса відносять стегнові м’язи, які складаються з 
тонких довгих м’язових волокон з відносно великим вмістом сарко-
плазми і міоглобіну. У червоних м’язах міститься дещо менше біл-
ків, більше жиру, холестерину, фосфатидів, аскорбінової кислоти. 
На відміну від грудних м’язів, стегнові жорсткіші, в них більше су-
хожиль і щільної сполучної тканини, проте в червоному м’ясі біль-
ше екстрактних речовин, тому його аромат і смак виражені сильні-
ше, ніж у білого м’яса.

До складу м’язової тканини птиці входять майже всі водорозчин-
ні вітаміни.

У м’ясі птиці міститься відносно велика кількість азотистих 
екстрактних речовин. Так, вміст креатину і карнозину в білому 
м’ясі курей становить відповідно 1100 і 430 мг%. М’язова тканина є 
головним джерелом смаку й аромату м’яса птиці. 

Сполучна тканина. У м’ясі птиці колагену і еластину порівняно 
менше, ніж у м’ясі великої рогатої худоби. За рахунок цього збільше-
ний вміст повноцінних білків, тому м’ясо птиці засвоюється організ-
мом людини легше, ніж м’ясо інших сільськогосподарських тварин.

Жирова тканина. На відміну від м’яса сільськогосподарських 
тварин, у м’ясі птиці вміст внутрішньом’язового жиру невеликий. 
В основному жир локалізується на внутрішній порожнині тушки, 
кишках і шлунку, а також у підшкірному шарі. Якщо брати тушку 
птиці в цілому, то вміст жиру в ній високий і залежить від виду і 
статі птиці, її віку й вгодованості. Жиру більше в тушках водоплав-
ної птиці, дорослої і більш вгодованої; менше в тушках курей, ще 
менше в тушках курчат.

Слід зазначити, що ліпіди в м’ясі птиці піддаються значним 
окислювальним змінам порівняно з іншими забійними тваринами. 
Це пояснюється високим вмістом тригліцеридів з ненасиченими 
жирними кислотами і відносно низьким вмістом природних анти-
окислювачів.

Жир птиці характеризується невисокою температурою плавлен-
ня. Так, гусячий жир плавиться за температури 26–34°С, качиний — 
за 27–39, курячий — за 30–34, жир індичок — за 31–32°С.

Жир птиці в охолодженому стані має відносно щільну консис-
тенцію, колір — від біло-рожевого або жовтувато-білого до яскраво-
жовтого і зумовлений наявністю в ньому каротиноїдів, а в молодої 
птиці, крім того, наявністю пігментів крові.
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2.5.3. Шкіра птиці

Шкіра птиці складається зі сполучної та жирової тканин. Через 
великий вміст підшкірного жиру, лабільність за технологічної об-
робки шкіра птиці є хорошою сировиною для виготовлення м’ясних 
продуктів. Проте харчова цінність і технологічні властивості шкіри 
птиці оцінюються невисоко.

Шкіра птиці складається з трьох шарів: епідермісу, дерми і 
підшкірної клітковини. Товщина різних шарів шкіри наведена в 
табл. 2.19.

Таблиця 2.19
Характеристика шарів шкіри птиці

Частини шкіри
Товщина шарів шкіри, мкм

Гуски Качки
Епідерміс 43,3 22,5
Дерма 79,4 30,8
Підшкірна клітковина 6550 4180

У шкірному покриві птиць немає потових та сальних залоз, 
роль останніх виконує копчикова залоза, розташована над остан-
німи крижовими хребцями. Жировим секретом цієї залози птиця 
змащуює пір’я. У водоплавної птиці копчикова залоза більш роз-
винена, ніж у курей. Іншою особливістю покриву птиці є наяв-
ність оперення. 

В епідермісі чітко виявляється роговий шар, під яким розта-
шовується слабко помітний і тонший блискучий шар. Мальпігієв 
шар епідермісу складається з двох-трьох шарів круглих і плоских 
клітин.

Епідерміс у різних місцях шкіри однаковий за будовою, але 
різний за товщиною.

Дерма, або власне шкіра, складається з сосочкового, судинного 
і еластичного шарів. Загальна товщина її незначна.

Сосочковий шар добре виражений. Основою його є пухка ніж-
на мережа колагенових волокон, розташованих, головним чином, у 
напрямку, паралельному поверхні епідермісу. Судинний шар тон-
кий, переривчастий, колагенові волокна розташовані нещільно. 
Еластичний шар найглибший, у ньому найбільше еластичних во-
локон. Цей шар безпосередньо зв’язує м’язи з дермою шкіри.
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Підшкірна клітковина добре розвинена і складається з великих 
жирових клітин, поєднаних тонкими прошарками і тяжами спо-
лучної тканини, а також пучками гладких м’язів. Жирові кліти-
ни досить великі в діаметрі (у водоплавної птиці) — досягають 
50–60 мкм.

Пір’я, відповідно до будови і призначення, поділяють на покрив-
ні (махове — на крилах, рульове — на хвості), пухові та ниткоподіб-
ні. В основному вони складаються з кератину. Епідерміс шкірного 
покриву в місцях, не покритих пір’ям, дуже розвинений — на дзьобі, 
кігтях, м’якушах пальців, ногах і шпорах. У цих місцях основа шкі-
ри має добре виражений сосочковий шар.

Запитання для самоконтролю

1. У чому полягають особливості хімічного складу м’яса птиці?
2. Дайте характеристику основним тканинам м’яса птиці.
3. З яких основних частин складається шкіра птиці?
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2.6. Біохімія внутрішніх органів сільськогосподарських 
тварин і птиці

2.6.1. Функції, особливості будови, хімічного складу 
внутрішніх органів в організмі сільськогосподарських тварин

Печінка — великий паренхіматозний орган, що становить близь-
ко 1,4–1,5% маси тіла тварини. Вона є цінним поживним продуктом 
і сировиною для біоактивних препаратів.

За життя тварин у печінці відбувається багато складних біохі-
мічних процесів. Печінка виділяє жовч, знешкоджує отруйні для 
організму речовини, синтезує сечовину, сечову кислоту і є депо 
запасів глікогену і вітамінів. Вона добре забезпечується кров’ю 
(близько 1/4–1/5 загального об’єму крові знаходиться в печінці), 
яка доставляється не тільки артеріями, а й ворітною веною, що при-
носить продукти всмоктування з кишок.

П’ять найважливіших функцій печінки:
1. Печінка бере участь у регуляції кровообігу, пропускаючи і за-

тримуючи кров, а отже, регулюючи об’єм крові, яка надходить у 
кров’яне русло.

2. Роль печінки в обміні речовин визначається насамперед тим, 
що в неї разом з потоком крові доставляються від кишок майже всі 
продукти гідролітичного розпаду харчових речовин. Значною мі-
рою ці продукти в ній асимілюються, а потім у міру потреби виді-
ляються в кров’яне русло.

Печінка регулює обмін вуглеводів шляхом синтезу і дисиміляції 
глікогену. Аеробне окислення молочної кислоти, яка доставляється 
з потоком крові з м’язової тканини, і ресинтез глікогену, з молочної 
кислоти також відбуваються в основному в печінці.

Печінка бере активну участь в обміні жирів і ліпідів. У ній син-
тезуються і тимчасово накопичуються ліпіди (фосфатиди), а також 
холестерин і жовчні кислоти, що виділяються з жовчю. За нормаль-
них умов жири окислюються в печінці.

Печінка бере активну участь в обміні білків: у ній синтезують-
ся не тільки білки власної тканини, а й білки крові. Деякі білки і 
амінокислоти накопичуються в печінці, а потім у міру необхідності 
надходять у кров.

Печінка регулює обмін вітамінів.
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3. Печінка бере участь у кровотворенні, здійснюючи синтез 
білків плазми: альбумінів, глобулінів, фібриногену, протромбіну, 
тромбокінази. Розпад гемоглобіну відбувається також у печінці. 
В результаті розпаду гемоглобіну гем піддається послідовній де-
струкції. При цьому відбувається виділення заліза і розривання по-
рфіринового кільця з утворенням жовчних пігментів — білівердину, 
а потім — білірубіну й інших продуктів окислення, які виводяться 
з жовчю через кишки. Залізо, що відщеплюється від гема, відкла-
дається в печінці (і селезінці) у вигляді залізовмісних комплексів 
коричневого кольору — гемосидерину з білками (можливо, аналога 
або попередника феритину) і феритину.

4. У печінці здійснюється секреція жовчі, необхідної для пере-
варювання ліпідів.

5. Печінка відіграє виключно важливу роль у захисті організму 
від отруйних сполук неорганічної природи, що надходять з кишок, 
алкалоїдів, продуктів гнильних перетворень білків у кишках, які 
знешкоджуються у вигляді сполук з сірчаною і глюкуроновою кис-
лотою. Шляхом синтезу сечовини в печінці знешкоджується аміак. 
Чужорідні білки, введені у воротну вену, також затримуються пе-
чінкою.

Морфологічна характеристика печінки. Залозиста паренхіма 
печінки представлена сіткою кінцевих секреторних відділів, печін-
кових клітин, жовчних і кровоносних капілярів. 

Клітини печінки мають неправильну багатокутну форму з попе-
речним перетином 20–25 мкм. Цитоплазма клітини печінки містить 
1, 2, а іноді й більше ядер, в яких виявляються крапельки глікогену, 
жирові краплі, зерна пігменту. Нерідко трапляються клітини печін-
ки з гігантськими ядрами. У ядрах клітин печінки виявлено значну 
кількість ДНК, а в ядерцях — РНК. Крім клітин, у кожній частині 
виявляється особливий остов, що складається з волокон, ретикулі-
нів, створюючи ніжну мережу. Стінка міжчастинних проток скла-
дається з одношарового кубічного, а в більших протоках — з цилін-
дричного епітелію з кутикулою і тонкого шару пухкої волокнистої 
сполучної тканини.

Клітини печінки виконують секреторні функції подвійного зна-
чення: частину речовин вони виділяють у жовч, а іншу — в кров. 
Субмікроскопічні утворення мітохондрії, що виділяються з печін-
ки, становлять 15–20%, а мікросоми — 20–25% від сухої речовини. 
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Такий високий їх вміст пов’язаний з активно протікаючими проце-
сами асиміляції та дисиміляції.

Хімічний склад печінки. У печінці міститься води 70–75%, біл-
ків — 12–24, глікогену — 2–8, ліпідів — 4,5–6,5, зокрема жирів — 2%, 
мінеральні речовини, вітаміни. 

Білки. Основну масу сухого залишку печінки становлять білки, 
причому близько 25% загального азоту їх зосереджено в мітохон-
дріях і 20–25% у мікросомах, тобто близько половини білків вхо-
дить до складу цієї органели. Білковий склад печінки дуже різнома-
нітний, оскільки в ній синтезуються і резервуються не тільки білки 
печінки і різноманітні ферменти, а й білки крові.

Білки представлені головним чином глобулінами — близько 
13% (від загальної кількості білків печінки, вони становлять 17%), 
на частку альбумінів припадає близько 1%. Для печінки характерна 
значна кількість залізовмісних білків. У меншій кількості в ній ви-
явлені нуклеопротеїди, глюкопротеїди, ліпопротеїди, колаген, елас-
тин, муцини та інші білки.

З глобулінів печінки виділено дві фракції, які відрізняють-
ся температурою коагуляції: одна з них коагулює за температури 
68–70°С, а інша — за 45–50°С. Один із глобулінів з ізоелектричною 
точкою при рН 5,5–5,6 одержаний у кристалічному вигляді за допо-
могою діоксану.

Білки екстракту печінки шляхом електрофорезу можна розді-
лити на шість основних і декілька менших фракцій. За рухливістю 

деякі білки печінки схожі на білки сироватки крові: a -глобулінам 

відповідає 30–35% білків печінки, b - і g -глобулінам — приблизно 
30%; меншою рухливістю характеризується 25% білків. На частку 
білків, подібних до сироваткових альбумінів, припадає 6–13%.

Залізовмісні білки печінки є запасними джерелами заліза, необ-
хідного для синтезу гемоглобіну (крім печінки, подібні білки міс-
тяться в селезінці і кістковому мозку). Найбільш відомий білок 
феритин, молекулярна маса якого 545 000. Його можна виділити 
в кристалічному вигляді під час нагрівання екстракту печінки до 
80°С і подальшому осадженні фільтрату сірчанокислим амонієм до 
напівнасичення. Кристалізацію ведуть за наявності солей кадмію. 
Феритин розчинний у воді й осідає зі спиртом при 50% насиченні. 
Білок стабільний при рН 7,0 і нестійкий при 10<рН<4. У ферити-
ні міститься близько 17–23% заліза, 10–11% азоту і близько 1–2% 
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фосфору. Простетичною групою феритину є неорганічна сполука 
окисного заліза.

З печінки виділено білок, що містить гематокупреїн, у якому 
0,34% міді.

Ферменти. Різний склад ферментів печінки пояснюється різ-
номаніттям біохімічних перетворень, які проходять у ній. У печінці 
містяться ферменти вуглеводного (амілоліза, гліколіза і аеробного 
окислення вуглеводів), білкового і ліпідного обміну. Особливо ха-
рактерна для печінки група протеаз катепсинів, що найбільш актив-
на в печінці та нирках.

У печінці виявлені ферменти синтезу і розпаду нуклеопротеїдів, 
окислення пуринів, синтезу сечовини, окислення жирів, каротиназа 
та ін. Значна частина їх локалізована в мітохондріях.

Ліпіди. Крім білків, до складу печінки входять ліпіди (до 30% 
сухого залишку), головним чином фосфатиди (2,5%) і холестерин 
(0,3%).

Особливо багаті на фосфоліпіди (до 25% сухого залишку) струк-
турні елементи печінки: мітохондрії, ядра.

Вуглеводи. У печінці є більший, ніж в інших органах, запас вуг-
леводів у вигляді глікогену. Залежно від стану тварини кількість 
його становить від 4–10 до 17% маси органа. У печінці в невели-
кій кількості наявна глюкоза (близько 100 мг%), різні продукти 
її окислювального розпаду та інозит. У печінці виробляються і 
містяться мукополісахариди, зокрема гепарин, молекулярна маса 
якого 17 000.Основна функція гепарину — запобігання згортанню 
крові. 

Азотисті екстрактні речовини. У печінці є невелика кількість 
азотистих екстрактних речовин (продукти проміжного або кінцево-
го обміну): креатинін, холін, пуринові основи, амінокислоти, АТФ і 
продукти її перетворення, сечовина, і т. ін. З безазотистих екстрак-
тних речовин у печінці знаходяться молочна кислота, інозит, гепа-
рин та ін.

Вітаміни. Печінка багата на вітаміни, що значною мірою 
пов’язано з виконанням її клітинами специфічних функцій.

Вміст вітаміну А (ретинол) в печінці (30 мг%) у багато разів 
вищий, ніж у м’язах (0,02 мг%), це слід зазначити і відносно токо-
феролу. З водорозчинних вітамінів у печінці в значній кількості 
знаходиться вітамін В1 (тіамін), В2 (рибофлавін), РР (ніацин), В6 
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(піридоксин), К, вітамін Н (біотин), вітамін В4 (холін), вітамін В5 
(пантотенова кислота). 

Важливе значення має виявлений у печінці вітамін В12 (анти-
анемічний — кобаламін) — єдиний вітамін, до складу якого входить 
метал (4,5% кобальту). 

Мінеральні речовини. У печінці великої рогатої худоби виявле-
но (у мг% до сухого залишку): кальцій 8,1; сірку 17,7; фосфор 17,7; 
залізо — до 26,0.

З печінки виділена залізовмісний пігмент гемосидерин, який 
відкладається в тканині у вигляді неправильних зерен кольору 
охри. Він екстрагується кислотами. Для печінки характерна наяв-
ність цинку (8,9–6,0 мг%), а також дуже невеликої кількості міді 
(0,00004 мг%), кобальту (26–38 мг%), марганцю та інших речовин.

Жовч. Печінка виробляє особливий секрет — жовч, яка про-
дукується клітинами печінки і по жовчних канальцях поступає в 
жовчний міхур, звідки в процесі травлення виділяється в кишки. 
В жовчному міхурі накопичується міхурна жовч, яка відрізняється 
від печінкової жовчі більшою концентрацією. Це густа гірка рідина 
жовтуватого або жовтувато-бурого кольору, щільність її 1,020; рН 
при 7,5, величина сухого залишку жовчі 14–16%.

Жовчні кислоти надають секрету гіркого смаку, тому забруд-
нення продуктів жовчю або недостатнє промивання печінки спри-
чинює гіркий присмак. За будовою жовчні кислоти належать до 
стеринів, є похідними холанової кислоти і виявляються у вигляді 
солей жовчних кислот, які мають сильну емульгуючу дію по відно-
шенню до жирів та інших ліпідів.

Муцини, що знаходяться в жовчі, додають секрету деякої 
в’язкості і тягучості. Забарвлення жовчі залежить від жовчних піг-
ментів: білірубіну, що має золотаво-жовте забарвлення, і біліверди-
ну — речовини зеленого кольору. Свіжа жовч жовтуватого кольору. 
При тривалому її зберіганні білірубін окислюється під дією кисню 
повітря в білівердин, тому колір жовчі стає зеленувато-бурим.

У жовчному міхурі в результаті патологічних змін утворюються 
жовчні камінці. За хімічним складом вони різні. У великої рогатої 
худоби частіше трапляються пігментні камінці — утворення непра-
вильної форми, масою до 10 г, темно-бурого кольору, важчі від води, 
крихкі; до їх складу входять білівердин, фосфорна кислота і луж-
ноземельні метали. Рідше бувають білі або яскраво-жовті камінці, 
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вони легші від води, побудовані в основному з холестерину. Іноді 
виявляються вапняні камінці — дрібні круглі камінці коричневого 
або жовтого кольору, які складаються з вуглекислого кальцію і маг-
нію з домішкою фосфату. З інших мінеральних речовин у жовчі є 
головним чином Na2СО3 і NaHPO4.

Нирки — парний орган, який виконує в організмі функції ви-
ділення. Нирки видаляють з організму в розчиненому вигляді сто-
ронні речовини і кінцеві продукти тканинного обміну. В них кінцеві 
продукти обміну, які надходять з кров’ю, активно відокремлюють-
ся, концентруються з утворенням сечі, яка виділяється в сечовий 
міхур. Із сечею видаляються майже всі кінцеві продукти азотистого 
обміну, велика частина мінеральних сполук, а також деякі безазо-
тисті речовини і значна кількість води.

Нирки споживають близько 0,1 % усього кисню, що поступає до 
організму тварини. Це свідчить про активні окислювальні процеси, 
пов’язані зі значною витратою енергії на покриття великої осмотич-
ної роботи, яку виконує орган.

Виділення сечі нирками — складний процес. Завдяки особли-
вій будові ниркових канальців рідка (безбілкова) частина крові, 
яка протікає через нирки, піддається ультрафільтрації і згущуєть-
ся. При цьому частина речовин знову повертається в кров, а сеча, 
що утворилася, значно відрізняється збільшеною концентрацією 
початкових речовин від плазми крові, що виділяється з нирок. На 
збільшене споживання води нирки відповідають збільшенням кіль-
кості більш розбавленої сечі, тим самим підтримують нормальний 
вміст води в організмі. Якщо споживання води обмежене, нирки 
сприяють збереженню її в організмі, використовуючи для утворен-
ня сечі якомога менше води. 

Нирки є не тільки органом екскреції. В їх клітинах протікають 
активні процеси, пов’язані з життєдіяльністю органу: синтез гіпуро-
вої і сечової кислот, дезамінування амінокислот, утворення аміаку, 
креатиніну, процеси протеолізу та ін.

У ссавців основним кінцевим продуктом азотистого обміну є 
сечовина, а в птиці — сечова кислота. Тому пташиний послід вико-
ристовують у промисловості для препаративного отримання сечо-
вої кислоти, яка є сировиною для синтезу фармацевтичних засобів.

Морфологічна характеристика нирок. Нирки  парні судинні па-
ринхіматозні органи червоно-бурого кольору, щільної консистенції, 
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в більшості випадків бобоподібної форми. Будова нирок залозиста, 
мікроструктура їх досить складна. В клітинах нирок знаходиться 
велика кількість мітохондрій і ендоплазматичного ретикулуму. 

Зовні нирка вкрита щільною фібриозною капсулою, яка нещіль-
но з’єднується з її паренхімою, і при розрізі органу капсула легко 
знімається. Поверхня фібриозної капсули часто вкрита жировою 
тканиною. 

На поздовжньому розрізі нирок розрізняють три зони: кіркову, 
прикордонну та мозкову. 

Кіркова, або сечовидільна, зона розташована на периферії: вона 
темно-червоного кольору, на її поверхні спостерігаються ниркові 
мальпігієві тільця у вигляді точок, розташованих рядами радіаль-
но. Ряди ниркових тілець відокремлені один від одного смужками 
мозкових променів. Кіркова зона дещо заходить у мозкову зону між 
її пірамідами.

Мозкова, або сечовідводна, зона зі світлішим забарвленням, яка 
радіально покреслена, розташована в центрі нирки і розділена на 
ниркові піраміди (їхня основа спрямована до периферії), з яких 
виходять у кіркову зону мозкові промені. Вершини пірамід утво-
рюють ниркові сосочки, які можуть зливатися. Кіркова зона відді-
ляється від мозкової темнозабарвленою смужкою, яка утворює при-
кордонну зону. У цій зоні видно перерізані дугові судини, від яких у 
кіркову зону відходять радіальні артерії. Уздовж артерії розміщені 
ташовуються ниркові тільця. Кожне тільце складається із судинно-
го клубочка і його двостінної капсули. Судинні клубочки утворені 
еферентними (що приносять) гілочками радіальних артерій, а ото-
чуюча їх двостінна капсула переходить у звивистий каналець. Зви-
висті канальці утворюють кіркову зону. 

Із судинного клубочка виходить еферентна артерія, яка й утво-
рює капілярну мережу на канальцях. У ділянці мозкових променів 
продовженням звивистих канальців є прямі сечовидільні канальці 
мозкової зони. Вони відкриваються отворами на поверхні нирко-
вих судин, формуючи гратчасте поле. Ниркове тільце і звивистий 
нирковий каналець разом із судинами становлять функціональну і 
структурну одиницю нирки — нефрон. Він є системою прямих зви-
вистих канальців. 

Хімічний склад нирок. За складом тканин нирка є епітеліаль-
ним органом, що містить невелику кількість сполучної тканини.
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У нирках міститься 88% води і 17% сухої речовини, головним 
чином білків — 15–16% (глобуліни, альбуміни, нуклеопротеїди, му-
цини і мукоїди), а також 2–5% ліпідів і 1,1–1,2% вуглеводів. 

У нирках містяться різні ферменти: гідролази (амілаза, ліпаза), 
активні катепсини, специфічний фермент ренін, окислювально-
відновні ферменти та ін.

З ліпідів у нирках містяться жири, лецитини, холестерин (у 
комплексі з білками), з вуглеводів — глікоген, глюкоза, з азотистих 
екстрактних речовин — креатин, сечовина, пуринові основи тощо.

У нирках виявлено вітаміни: ніацин (РР), вітамін В5 (пантоте-
нова кислота), вітамін Н (біотин), особливо багато вітаміну В12 (до 
0,5 мг%) і В2.

Легені — це парний орган, що становить близько 1% маси тіла 
тварини. Легені є органом газообміну. Розміщенні вони в грудній 
порожнині, стінки якої добре захищають їх від різних механічних 
ушкоджень і забезпечують розширення і звуження при диханні.

Через легені здійснюється газообмін між кров’ю і навколишнім 
середовищем. Крім того, вони беруть участь у регуляції температу-
ри тіла.

Морфологічна характеристика легенів. Легені складаються з 
часток, розділених сполучнотканними перегородками. Крізь частки 
проходять бронхи (трубки), які розгалужуються, утворені хрящо-
вими пластинками або фіброзною тканиною, і закінчуються альве-
олами.

Бронхи, їх розгалуження і сполучна тканина, в якій є величезна 
кількість кровоносних капілярів і нервових гілок, утворюють легені.

Хімічний склад легенів. За хімічним складом легені відрізняють-
ся від інших органів високим вмістом води — 80%, частка білків ста-
новить 15%. В них у значній кількості містяться колаген і еластин.

Крім білків, до складу легенів входить 2–5% ліпідів, зокрема (у 
мг% до сухої маси): фосфатиди 11,5 (кефаліни, лецитини), сфінго-
мієліни 2–3 і стероїди 2,2 (холестерин). У легенях міститься гепа-
рин. Мінеральні речовини становлять близько 1%.

Язик забезпечує під час жування пересування корму до тієї чи 
іншої сторони зубів, утримуючи його в ротовій порожнині, розти-
рання його за допомогою ниткоподібних сосочків. Деякі тварини 
за допомогою язика захоплюють тверду і рідку їжу. Під час ковтан-
ня язик проштовхує харчову масу в глотку. Ця функція пов’язана 
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з наявністю в ньому розвиненої мускулатури. Крім того, в язиці є 
смакові сосочки, що є органом смаку.

Морфологічна характеристика язика. За своїм розвитком язик 
являє особливу складку слизової оболонки з добре розвинутою 
мускулатурою всередині.

Основну масу язика складають м’язи, побудовані з поперечнос-
мугастої м’язової тканини. М’язові пучки розташовані поздовжньо, 
поперечно і вертикально, забезпечуючи укорочення, сплющення і 
звуження язика. Крім того, до язика підходять м’язи від під’язикової 
кістки і від підборіддя, які забезпечують відтягування язика назад, 
висовування його вперед, рух у різні боки.

Зовні язик вкритий слизовою оболонкою шкірного типу, тобто 
епітелій її багатошаровий і плоский. У слизовій оболонці і між пуч-
ками м’язових волокон розташовані складні альвеолярно-трубчасті 
залози, яка виділяють секрет серозного, слизового і змішаного ха-
рактеру. Внаслідок випинання слизистої оболонки спинки язика 
формується безліч ниткоподібних сосочків, що виконують механіч-
ну функцію, і три види смакових сосочків: грибоподібні, валикопо-
дібні та листоподібні.

Хімічний склад язика. М’язове тіло язика складається з попере-
чносмугастих м’язів і сполучної тканини, що містить жирові клітини.

За харчовою цінністю язик не поступається м’ясу. Язик містить 
до 16% білка. Білок характеризується значним вмістом лізину і 
лейцину. Хімічний склад язика залежить від вгодованості тварин: 
з підвищенням вгодованості до складу язика входить більше жиру і 
менший вміст води (язик вгодованої великої рогатої худоби містить 
жиру до 18%). Ліпідна фракція представлена олеїновою, лінолевою 
і арахідоновою жирними кислотами. У язиці містяться вітаміни РР, 
холін, В1, В2, В6. З мінеральних речовин переважають калій, натрій, 
фосфор, мідь.

Серце — центральний орган кровоносної системи, який здій-
снює кровообіг. 

Основна функція серця — ритмічне нагнітання крові в судин-
ну систему, що забезпечується ритмічними скороченнями і розсла-
бленнями міокарда. Волокна міокарда скорочуються і внаслідок ви-
никнення короткочасних електричних імпульсів (збудження), що 
утворюються в мембрані клітин, ці імпульси з’являються ритмічно 
в самому серці.
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Стінки порожнин серця складаються з трьох основних шарів: 
внутрішнього із сполучно-тканинної оболонки, середнього м’язового 
та зовнішньо-серозної оболонки. Середній шар — міокард є осно-
вною робочою тканиною.

Особливості м’яза серця: м’язове волокно має клітинну струк-
туру, волокна взаємопов’язані між собою і містять саркоплазму, 
багату на глікоген, у них мало міофібрил, розташованих пучками. 
Ядра в м’язовому волокні міокарда знаходяться в центрі волокна, 
а міофібрили — на периферії. Поздовжня мускулатура в міокарді 
більш рельєфна порівняно з поперечно-смугастою мускулатурою 
скелетного м’яза.

Клітина скоротливого апарату поперечносмугастого м’яза серця 
оточена оболонкою — сарколемою, що складається з базальної мемб-
рани товщиною 10 нм. З внутрішнього боку від неї міститься тонша 
плазматична мембрана товщиною 5 нм. Між мембранами знахо-
диться простір — близько 25 нм. Базальна мембрана містить муко-
полісахариди і має виражену АТФ-азну активність. Плазматична 
мембрана має ліпопротеїдну структуру. Сарколема з’єднується з 
Z-пластинками міофібрил і контактує з елементами саркоплазма-
тичного ретикулуму.

Серце містить близько 80% води, 15% білка (90% з них — повно-
цінний), 3% жиру, 2–3% екстрактних речовин, мінеральних речо-
вин, вітамінів.

Шлунок жуйних тварин має чотири камери: рубець, сітку, книж-
ку і сичуг.

Стінка шлунка складається із слизової, підслизової, м’язової та 
серозної оболонок.

Слизовий шар дуже товстий. У ньому знаходяться різні залози. 
Оскільки залози лежать дуже щільно, то сполучної тканини в сли-
зовому шарі шлунка мало.

Завдяки безперервному виділенню мукоїду вся внутрішня по-
верхня шлунка вкрита товстим шаром слизу, що оберігає її від 
ушкодження.

Підслизовий шар шлунку добре розвинений і складається з пух-
кої сполучної тканини з кровоносними і лімфатичними судинами 
та нервами.

М’язова оболонка шлунка складається з гладкої м’язової ткани-
ни і утворює 2–3 шари: кільцевий, косий і подовжний, які виражені 
в різних відділах шлунка і в різних тварин неоднаково.
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Зовні шлунок вкритий серозною оболонкою, в якій є еластичні 
волокна і жирові клітини.

Рубець є найбільшою камерою. Слизова оболонка рубця вкрита 
товстим шаром плоского багатошарового епітелію з довгими оро-
говілими сосочками. М’язовий шар слизової оболонки виражений 
слабко.

За рубцем за величиною в дорослої великої рогатої худоби йде 
сичуг, книжка і сітка, у вівці — сичуг, сітка і книжка.

Сітка — має форму сплюснутої кулі, лежить у ділянці мечопо-
дібного хряща, позаду діафрагми, попереду рубця; знизу підходить 
до мечоподібного хряща груднини. Слизова оболонка її вкрита ба-
гатошаровим плоским ороговілим епітелієм і утворює багато скла-
дочок на зразок чарунок у стільниках, тому ця камера і отримала 
назву сітка. 

Книжка — лежить над сіткою і сичугом з правого боку під ре-
брами. Форма її у великої рогатої худоби кругла, у вівці та кози — 
овальна. Слизова оболонка книжки вкрита плоским багатошаровим 
епітелієм і утворює дуже багато складочок, або листочків, які мають 
чотири різні розміри. На цих листочках знаходяться особливі со-
сочки. У слизовій оболонці листочків є м’язовий шар, що забезпе-
чує їхню рухливість. Книжка одним кінцем з’єднується із сіткою, 
іншим — із сичугом. 

Сичуг — має грушовидну форму, розміщений під ребрами. Сли-
зова оболонка його вкрита циліндричним залозистим епітелієм, 
утворює складки і містить багато залоз.

Шлунок свині та коня однокамерний, має форму розширеного, 
злегка зігнутого мішка з вхідним і вихідним отворами.

Слабко пережована їжа, яка надійшла до рубця і сітки, певний 
час зберігається там і піддається мацерації під впливом тепла і мі-
кроорганізмів, що потрапили з їжею. Розм’якшена в цих камерах 
харчова маса повертається («відригується») невеликими порціями 
назад у ротову порожнину, де повторно пережовується («жуйка») і 
надходить у книжку. У книжці пережована їжа віджимається, пере-
тирається, після чого поступає в сичуг, де піддається дії шлунково-
го соку, що виділяється залозами стінки сичуга. Слизова оболон-
ка сичуга містить багато залоз, які виділяють пепсиноген і соляну 
кислоту, а в телят — особливий сичужний фермент, що викликає 
зсідання молока.



131

Розділ 2. Біохімія тканин і органів сільськогосподарських тварин і птиці  

Шлунок містить 80% води, 11–15% білка, 4% жиру, мінеральні 
речовини та вітаміни.

Вим’я — молочна залоза, що досягає повного розвитку в стате-
возрілих самок. За походженням молочні залози є видозміненими 
шкірними потовими залозами. За типом будови вим’я відносять до 
альвеолярно-трубчастих, а за функцією — до мерокринових залоз 
(виділення секрету не пов’язано з відмиранням клітин).

У корови вим’я складається з чотирьох залоз, або часток, в кож-
ній з яких є тіло і дійка. Залоза складається з паренхіми і остову, в 
основі яких лежать епітеліальна і сполучна тканини. 

Остов залози побудований із сполучної тканини, яка представ-
лена пухкою, ретикулярною і жировою, становить її оболонку і слу-
жить перегородками між часточками. 

За хімічним складом вим’я містить 73% води, 12% білка, 14% 
жиру, мінеральні речовини.

2.6.2. Автолітичні зміни внутрішніх органів

Після забою тварини в паренхіматозних органах відбуваються 
автолітичні зміни, специфічні для кожного органа.

Вміст глікогену в печінці при автолізі швидко зменшується про-
тягом першої доби. Потім (через 48 год) низький рівень глікогену 
залишається стабільним. Одночасно з розпадом глікогену до кінця 
доби дещо збільшується вміст редукуючих цукрів, згодом (до кінця 
другої доби) кількість їх зменшується. Вміст молочної кислоти при 
автолізі цього органа наростає, але значно повільніше, ніж під час 
автолізу м’язів. Разом з тим помітно в тканині накопичується неор-
ганічний фосфат. Внаслідок накопичення кислот активна реакція 
середовища печінки зрушується в кислий бік з рН 7,2–7,1 до рН 
6,4–6,5 через 24 год після забою і до рН 6,3–6,5 після 48 год після 
забою, але весь час залишається вищою, ніж у м’язовій тканині.

Внаслідок автолізу — накопичення кислот — змінюються влас-
тивості білків. На початкових стадіях зберігання печінка стає 
твердішою, тобто спостерігається її заклякання, що супроводжу-
ється помутнінням протоплазми. Разом з тим змінюється забарв-
лення печінки: із світло-коричневої вона стає темно-коричневою, 
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що пов’язано з окисленням гемоглобіну в метгемоглобін. Під час 
зберігання різко знижується здатність печінки набухати у воді. Ці 
факти свідчать про зміну фізико-хімічних властивостей тканини, 
пов’язану зі зміною властивостей її білків. У результаті протеолізу 
дещо збільшується кількість залишкового азоту.

Автолітичні процеси в печінці супроводжуються зміною вмісту 
відновленого глютатіону: через добу після забою вміст його збіль-
шується порівняно з початковим, а на другу-третю добу знижуєть-
ся. Ці коливання свідчать про те, що під час автолізу печінки проті-
кають складні окислювально-відновні процеси, до яких залучаєть-
ся цей трипептид.

Під час автолізу нирок активна реакція середовища зрушується 
в кислий бік: через 24 год рН знижується до 6,6–6,7, через 48 год — 
до 6,5. Зміна рН супроводжується дуже різким зниженням здат-
ності тканини до набухання. Через 24 год після забою набухання 
ниркової тканини у воді становить 69%, а через 48 год — лише 24% 
початкової величини.

Печінка, нирки і легені під час зберігання в охолодженому стані 
менш стійкі, ніж м’ясо. Це зумовлено меншою щільністю тканин, 
морфологічними, фізико-хімічними і біохімічними особливостями 
цих органів і пов’язаними з ними фізико-хімічними перетворення-
ми, зокрема вищим значенням рН, наявністю активніших груп фер-
ментів (наприклад, катепсинів) і т.ін.

Під час тривалого зберігання в замороженому стані автолітичні 
процеси в тканинах не припиняються, про що можна судити за змі-
ною вмісту цукрів і рН.

За тривалого (протягом 4–6 місяців) зберігання внутрішніх ор-
ганів у замороженому стані в них не виявлено аміаку і сірководню. 
Це свідчить про те, що надто глибоким перетворенням за такого 
зберігання білки не піддаються. Проте органолептичні властивості 
їх погіршуються.

2.6.3. Внутрішні органи птиці

Печінка птиці досить великих розмірів і займає значну части-
ну половини грудочеревної порожнини. На правій частці печінки 
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розташований жовчний міхур (його немає в цесарок), з якого жов-
чна протока прямує в дванадцятипалу кишку. 

Серце птиці чотирикамерне, знаходиться в передній ділянці по-
рожнини тіла, у вкрите тонкою серцевою сорочкою, що з’єднується 
з хребтом і печінкою. 

Шлунок у птиці складається з двох частин — залозистої та 
м’язової. Залозиста частина шлунку є коротким розширенням трав-
ної трубки з потовщеними стінками, в якій сильно розвинений вну-
трішній м’язовий шар, а зовнішній (поздовжній) тонкий. 

Залозиста частина шлунка розташована між частинами печін-
ки. Значно звужуючись, вона переходить у його м’язову частину. 
Звужена ділянка є проміжною зоною шлунка, в якій виявляються 
тільки поверхневі залози.

М’язова частина шлунка лежить позаду залозистої частини і має 
округлу або овальну форму, здавлену з двох сторін. М’язова части-
на шлунка складається з гладкої м’язової тканини. 

Запитання для самоконтролю

1. Які біохімічні процеси відбуваються в печінці?
2. Дайте морфологічну характеристику печінці.
3. Охарактеризуйте хімічний склад печінки.
4. Які біохімічні процеси відбуваються в нирках?
5. Дайте морфологічну характеристику нирок.
6. Охарактеризуйте хімічний склад нирок.
7. Які біохімічні функції, особливості будови і хімічного складу ле-

генів?
8. Які функції, особливості будови і хімічного складу язика?
9. Які функції, особливості будови і хімічного складу серця?
10. Які особливості будови і хімічного складу шлунку?
11. Які особливості будови і хімічного складу вим’я?
12. Які автолітичні зміни відбуваються у внутрішніх органах?
13. Назвіть особливості будови субпродуктів м’яса птиці.
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2.7. Біохімія ендокринних і травних залоз

2.7.1. Характеристика сировини

Деякі види ендокринно-ферментної сировини, яку одержують 
під час забою сільськогосподарських тварин, використовують для 
виробництва органотерапевтичних препаратів. Їх лікувальний і 
фізіологічний ефект зумовлено наявністю гормонів (гормональні 
препарати), ферментів (ферментні препарати) та інших біологічно 
активних речовин, що містяться в органах і тканинах. Чимало пре-
паратів призначені для лікування та підвищення продуктивності в 
тваринництві. Так, введення певних гормонів підвищує надій моло-
ка, настриг шерсті, підсилює приріст молодняку і та ін. Ферментні 
препарати застосовують для медичних цілей, а також у технологіч-
них процесах низки виробництв.

Лише деякі гормони та ферменти одержують синтетичним шля-
хом. Тому основним джерелом виробництва переважної більшості гор-
монів і ферментів є продукти забою сільськогосподарських тварин.

Більшість гормонів не має видової специфічності. Як правило, дія 
однойменних гормонів різних тварин однакова, тому гормони тварин 
одного виду прийнятні для тварин іншого (виняток становить сома-
тотропний гормон, який одержують з передньої частки гіпофізу).

Сировину забійних тварин, яку використовують для вироб-
ництва лікарських препаратів, біостимуляторів, спеціальних пре-
паратів і напівфабрикатів для медичної, харчової, легкої та інших 
галузей народного господарства, умовно поділяють на ендокринну, 
ферментну та спеціальну.

До ендокринної сировини відносять: гіпофіз, шишкоподібну за-
лозу, гіпоталамус, щитоподібну, паращитоподібні, надниркові, зо-
бну та підшлункову залози, сім’яники, яєчники, жовті тіла яєчни-
ків, плаценту.

До ферментної сировини відносять: слизові оболонки шлунку 
свиней, сичуга великої рогатої худоби та тонкого відділу кишок, си-
чуг овець, кіз та молодняку великої рогатої худоби, підшлункову та 
слинні залози.

До спеціальної сировини відносять: кров, жовч, спинний та голо-
вний мозок, склоподібне тіло та сітківку очей, вим’я, легені, печінку, 
серце, нирки, селезінку, лімфатичні вузли, кістки, м’язи, жовчні ка-
мені, жовчний міхур, слизову оболонку язика, ембріони та ін. 
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Ендокринна сировина. Органи, які виробляють спеціальні ре-
човини — гормони (інкрети), відносять до ендокринних залоз. Їх ще 
називають залозами внутрішньої секреції, оскільки вивідних прото-
ків у них немає і свій секрет (гормон) вони виділяють у кровоносну 
чи лімфатичну систему крізь тоненькі капіляри, що знаходяться у 
стінках клітин. Кров та лімфа розносять гормони по всьому орга-
нізму, забезпечуючи гуморальний зв’язок між окремими частинами 
тіла та регуляцію функцій органів і систем.

Ендокринні залози являють собою маленькі, компактні, гладень-
кі або часточкової будови органи. Вони розміщені у внутрішніх по-
рожнинах тіла, добре захищені тканинами, які до них прилягають, 
і оточені великою кількістю кровоносних судин, через які протікає 
значно більше крові, ніж через інші органи. Однойменні залози в 
різних тварин відрізняються між собою лише розмірами і формою, 
але не функціями та дією гормонів на організм (мал. 2.21).

Гормони та їм подібні речовини в дуже малих кількостях виро-
бляються і в інших органах. Наприклад, із органів травного каналу 
виділено понад 10 ентерогормонів (гастрин, холецистокінін, вазо-
активний інтестинальний пептид, гастроінгібуючий пептид, енте-
роглюкогон, панкреатичний поліпептид, маленін, бомбензин, ендо-
рефини та енкефаліни).

Ферментна сировина. Тканини і клітини організму, які виро-
бляють спеціальні речовини і виділяють їх через вивідні протоки 

Мал. 2.21. Місцезнаходження ендокринних залоз:
1 — гіпофіза; 2 — гіпоталамуса; 3 — шишкоподібної залози; 4 — щитоподібної 
залози; 5 — паращитоподібної залози; 6 — зобної залози; 7 — підшлункової 
залози; 8 — надниркових залоз; 9 — сім’яників; 10 — яєчників; 11 — жовто-
го тіла яєчників; 12 — плаценти
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в порожнини організму, відносяться до залоз зовнішньої секреції. 
Секрети одних сприяють захисту органів і тканин від впливу не-
гативних чинників зовнішнього середовища, інших — зумовлюють 
перебіг хімічних реакцій, необхідних для виконання тієї чи іншої 
функції, треті є харчовими речовинами (молоко).

Залози, секрети яких сприяють перебігу хімічних реакцій, від-
носять до ферментних, а органи та тканини, в яких вони синтезу-
ються, - до ферментної сировини.

Особливо важливою для медичної, харчової та інших галузей 
народного господарства є сировина тваринного походження, фер-
менти якої мають гідролітичні властивості.

2.7.2. Морфологія і властивості ендокринно-ферментної 
сировини

Морфологія та функції деяких видів сировини були розглянуті 
раніше, тому в цьому розділі зупинимось на ендокринній сировині. 
Ендокринні залози продукують гормони, які, відповідно до хімічної 
будови, можна розділити на три групи: білки та поліпептиди, похід-
ні амінокислот, стероїди.

Гіпофіз, або мозковий придаток, — невелика залоза, круглої 
форми, сірувато-червоного кольору, вкрита щільною фіброзною 
оболонкою. Розміщена вона в ямочці клиноподібної кістки на осно-
ві проміжного мозку. На подовжньому розрізі гіпофіза розрізняють 
залозисту (передню), проміжну і нервову (задню) частки.

Передня частка побудована з тяжів залозистих епітеліальних 
клітин, розділених прошарками сполучної тканини, багатої кро-
воносними судинами. Вона виділяє до 12-ти гормонів. Проміжна 
частка утворена щільними клітинними тяжами епітеліальних клі-
тин. Задня частка складається головним чином з нейрогуморальної 
тканини, серед волокон якої розташовані окремі зірчасті та верете-
ноподібні клітини нервової тканини і нервові волокна.

Використання гіпофізу як цінної сировини для отримання ме-
дичних препаратів зумовлене тим, що в мозковому придатку ви-
робляються численні гормони, один з яких впливає на секреторну 
діяльність багатьох ендокринних залоз, а інші регулюють обмінні 
процеси в організмі. 
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Гормони гіпофіза за своєю будовою відносяться до пептидів, або 
білків з невеликою молекулярною масою. Гормони середньої част-
ки гіпофіза за хімічною природою є пептидами, що складаються з 
13 і 18 амінокислотних залишків. Гормони задньої частки гіпофіза 
є циклічними пептидами, що складаються з дев’яти амінокислот і 
містять один дисульфідний зв’язок. Вміст гормонів у гіпофізі вели-
кої рогатої худоби нижчий, ніж у гіпофізі свиней. 

Гіпоталамус — нервова тканина головного мозку, в якій зосе-
реджені високодиференційовані клітини, що утворюють гормоно-
подібні речовини. В гіпоталамусній ділянці, яка тісно пов’язана з гі-
пофізом, відбувається інтеграція нервової та ендокринної регуляції 
найважливіших процесів життєдіяльності організму.

Гіпоталамус — це один з відділів проміжного мозку центральної 
нервової системи. Він розміщений на базальній поверхні під третім 
шлуночком головного мозку. Колір гіпоталамуса молочно-сірий. 

Шишкоподібна залоза — епіфіз (верхній придаток головного 
мозку) — це рудимент третього тім’яного ока. Найбільш розвинена 
в молодих тварин.

Щитоподібна залоза складається з двох часток (у свині не роз-
ділена на частки), розташована на передній і бічних зовнішніх по-
верхнях перших 2–3 кілець трахеї.

Поверхня залози вкрита сполучно-тканинною капсулою. Побу-
дована вона з бульбашок — фолікулів (діаметр 0,02–0,6 мм), висте-
лених кубічним і циліндричним епітелієм і заповнених колоїдом.

Секрети щитовидної залози тироксин і трийодтиронін є йодов-
місними амінокислотами. Вони збільшують швидкість синтезу біл-
ка і активність багатьох ферментативних систем.

У щитоподібній залозі йод входить переважно до складу тиреоглобу-
ліну. Цей білок містить 0,5–1% йоду і 8–10% вуглеводів. Тиреоглобулін 
не має гормональних властивостей. Проте в результаті протеолізу цього 
білка звільняються два тиреоїдні гормони. За своїми фізико-хімічними 
властивостями і молекулярною структурою обидві речовини близькі 
між собою і є похідними тироніну. Найвищу біологічну активність ма-
ють тиреоїдні гормони свиней. Максимальний вміст тиреоглобуліну в 
щитоподібній залозі виявляється в зимові та весняні місяці.

Крім цих гормонів, у щитоподібній залозі синтезується гормон 
пептидної природи — кальцитонін, що забезпечує постійний рівень 
вмісту кальцію в крові.
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Паращитоподібна залоза (парна) — маленькі утворення (не 
біль ше ніж 0,3–0,5 см) овальної або округлої форми, розташовані 
біля щитоподібної залози (іноді на самій залозі під капсулою). Ці 
залози називають ще епітеліальними тільцями. Вони регулюють 
кальцієвий обмін речовин.

Паращитоподібні залози синтезують гормон білкової приро-
ди — паратгормон. Він бере участь у регуляції концентрації іонів 
Са2+ і фосфору. Паратгормон складається з одного поліпептидного 
ланцюга, який містить 84 амінокислоти. Під впливом протеолітич-
них ферментів паратгормон втрачає біологічну активність.

Надниркова залоза — невелика парна залоза, овальної або бобо-
подібної форми, вона пов’язана з нирками кровоносними судинами. 
У наднирковій залозі два шари: кірковий (за периферією) і мозко-
вий (у центрі).

Кірковий шар складається з епітеліальних клітинних тяжів, а 
мозковий побудований з тяжів хромафінових клітин, симпатич-
них нервових клітин і нервових волокон. Кіркова частина стано-
вить близько 2/3 маси надниркових. Гормони, що виробляються 
мозковою речовиною і кірковим шаром, розрізняються за хіміч-
ним складом і біологічною дією на організм. Гормони кіркового 
шару надниркової залози беруть участь у регуляції водносолевого 
обміну. 

У великої рогатої худоби надниркові залози червоно-коричне-
вого забарвлення. Права з них серцеподібної форми, ліва — бобо-
подібної, розмір 4–6 см, маса 13–14 г. У дрібної рогатої худоби над-
ниркові залози нагадують квасолю — розмір 2–2,4 см, маса 1,4 г. 
У коня ці залози червоно-коричневі, подовженої форми, розмір 
4–9 см, маса 5–41 г. У свині вони коричневі, подовженої форми, з 
борознами, розмір 5–8 см, маса 3–6 г.

Мозкова речовина надниркових залоз продукує адреналін і но-
радреналін. Співвідношення гормонів широко варіює. Найбільш 
виражений ефект дії має адреналін, який регулює вуглеводний і лі-
поїдний обміни, впливає на серцево-судинну систему та м’язи.

Кірковий шар надниркових залоз продукує велику кількість 
кортикостероїдів, що впливають на вуглеводний, білковий, жиро-
вий і водно-сольовий обміни, на систему кровотворення, запальні 
та алергійні процеси. З них головними гормонами є кортизон, кор-
тикостерон і альдостерон. Кортизон і кортикостерон мають високу 
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активність відносно вуглеводного та білкового обміну. Альдостерон 
є високоактивним гормоном відносно водно-сольового обміну.

Зобна, або вилочкова, залоза (тимус) розвинена у внутрішньо-
утробних плодів і молодих тварин. Вона складається з непарного 
грудного відділу, який лежить попереду серця, і парного шийного 
відділу, що проходить у вигляді відростків з боків трахеї, досягаючи 
гортані. З віком залоза починає розсмоктуватися, а потім зникає. За 
будовою вона схожа з лімфатичним вузлом, є залозою росту і одно-
часно — лімфоїдним органом, регулює обмін кальцію. Тимус у свині 
зникає до 2–3 років, у великої рогатої худоби — до 6, у овець — до 2, 
у коня — до 2–2,5 року.

Підшлункова залоза за будовою складна, альвеолярна, склада-
ється з двох у функціональному відношенні різних тканин: екзо-
кринної (що виділяє підшлунковий сік) і ендокринної (що проду-
кує гормони — глюкагон і інсулін).

Зовнішньосекреторна функція підшлункової залози пов’язана 
з виділенням гідролітичних ферментів: амілази, ліпази, протеази. 
Комплексна дія трипсину, хімотрипсину, карбоксиполіпептида-
зи, амінопептидази, еластази, що продукуються підшлунковою за-
лозою, забезпечує розщеплювання білків і поліпептидів до стадії 
низькомолекулярних сполук.

Підшлункова залоза виділяє трипсиноген і хімотрипсиноген. 
Перетворення їх на активні форми в результаті відокремлення 
пептидів може відбутися під впливом ентеропептидази кишкового 
соку і автолізу тканини підшлункової залози. Вихід активного фер-
менту залежить від співвідношення швидкостей реакцій перетво-
рення трипсиногену в трипсин і інактивації ферменту. Трипсин, що 
утворюється, активує хімотрипсиноген і проеластазу, відщеплюю-
чи пептид. Молекулярна маса трипсину 23 800, ізоелектрична точка 
ферменту відповідає рН 10,4–10,8. Молекулярна маса хімотрипси-
ну 25 000.

Зовнішньосекреторная частина залози розвинена найсильніше 
і зумовлює її зовнішній вигляд. Вона побудована з альвеол, їх ви-
відних проток і має часточкову будову. Внутрішньосекреторна, або 
острівкова, частина залози складається з дрібних епітеліальних клі-
тин, що утворюють острівці між альвеолами, які є її ендокринною 
частиною. Залоза лежить в брижі дванадцятипалої кишки. Розді-
ляється вона на праву, ліву і середню частки, неоднаково розвинені 
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в різних тварин. У великої рогатої худоби залоза важить 350–500 г, 
у овець — 50–70, у свині — 110–150, у коня — 250–350 г.

Інсулін є гормоном, що регулює вуглеводний обмін організму за 
рахунок впливу на транспорт глюкози і її використання тканинами. 
Інсулін є глобулярним білком з відомою послідовністю амінокислот і 
просторової структури. Молекулярна маса 5700, ізоелектрична точка 
відповідає рН 5,3–5,35. У водних розчинах мономер інсуліну перебу-
ває в рівновазі з більш високомолекулярними частинками. Залежно 
від концентрації інсуліну, величини рН та інших чинників частинки 
мономера асоціюють з кратним збільшенням молекулярної маси.

Молекула інсуліну складається з двох поліпептидних ланцюгів 
(А і В), зв’язаних між собою дисульфідними містками. Дисульфід-
ний зв’язок є також в ланцюзі А. Порушення дисульфідних зв’язків 
у молекулі інсуліну призводить до зниження біологічної актив-
ності. Видова специфічність інсулінів зумовлена різницею у вмісті 
амінокислот у фракції А. Молекула інсуліну легко розщеплюється 
під дією пепсину. Трипсин спільно з хімотрипсином спричинює по-
дальше руйнування інсуліну. Два останні ферменти продукуються 
підшлунковою залозою, і їх активність значно підвищується під час 
автолізу тканин.

Глюкагон є поліпептидом, що містить 29 амінокислотних за-
лишків.

Сім’яники — залози самців, які виробляють статеві клітини — 
спермії, а також гормони, що регулюють функцію і розвиток ста-
тевих органів та стимулюють нагромадження білкових речовин у 
м’язах тіла. Вони підвішені на сім’яному канатику і зі зрощеним 
придатком знаходяться у шкірно-м’язовому мішечку (калитці), 
розміщеному в промежині. Порожнина калитки розділена на дві 
частини, в кожній знаходиться по одному сім’янику з придатком.

Сім’яники зовні вкриті подвійною оболонкою — зовнішня сероз-
на і більш міцна білкова оболонка, яка проникає в товщу сім’яника 
у вигляді середостіння. Від середостіння до периферії сім’яника 
відходять численні тяжі, що поділяють його на окремі пірамідальні 
частки.

Яєчники — статеві залози самок. У них розвиваються і дозріва-
ють жіночі статеві клітини та утворюються статеві гормони. Вони 
знаходяться в черевній або тазовій порожнинах біля кінців рогів 
матки і прилягають до бахромчастої частини яйцеводів. Яєчник 
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зовні вкритий покривним епітелієм, під яким знаходиться білкова 
оболонка, що складається із щільної сполучної тканини. У розмі-
щеній під нею фолікулярній (корковій зоні) знаходяться численні 
фолікули і жовті тіла, оточені стромою з інтерстеціальними клі-
тинами, які продукують гормони. Судина (мозкова) зона яєчника 
складається з м’якої сполучної тканини з безліччю кровоносних су-
дин.

2.7.3. Автолітичні перетворення

Під час збирання ендокринно-ферментної сировини і її оброб-
ки необхідно дотримувати всіх умов для того, щоб максимально за-
гальмувати автолітичні зміни і мікробіальні процеси з метою збере-
ження активнодіючих речовин, які знаходяться в сировині за життя 
тварини.

Після забою тварин у залозах і тканинах відбуваються інтенсив-
ні процеси автолізу. Відбувається розпад білкових структур. При 
цьому речовини білкової природи втрачають біологічну активність. 
Так, у підшлунковій залозі є комплекс активних протеолітичних 
ферментів. Під час автолізу підшлункової залози відбувається про-
теоліз білкового гормону інсуліну, який швидко інактивується. 
Крім того, в деяких випадках продукти автолізу можуть негативно 
впливати на організм, наприклад у задній частці гіпофізу внаслідок 
автолізу накопичуються речовини, наявність яких у препаратах 
із задньої частки гіпофізу може пригнічувати кровообіг. Продук-
ти автолізу також можуть зменшувати стійкість препарату під час 
зберігання і ускладнювати процес його очищення (наприклад, інсу-
ліну).

Найважливішою умовою правильної організації збору ендо-
кринно-ферментативної сировини є швидке вилучення її з туші 
тварини, дотримання умов, які запобігають забрудненню та інфіку-
ванню. Якщо ендокринно-ферментативну сировину відразу не ви-
користовують для виробництва препаратів, то її необхідно швидко 
законсервувати (холодом, сушінням, хімічними реагентами). Пере-
робляти заморожену сировину необхідно якомога швидше, оскіль-
ки під час розморожування активність багатьох ферментних систем 
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зростає, і це спричинює швидку інактивацію біологічно активних 
речовин.

Під час переробки ендокринно-ферментативної сировини важ-
ливо не тільки зберегти активність гормонів і ферментів, а й ретель-
но очистити їх від домішок. Останнє особливо важливе під час ви-
робництва препаратів, які вводять під шкіру, в м’язи або вену. Для 
очищення препаратів від домішок використовують різні способи: 
адсорбційні, ізоелектричне осаджування (досягнувши рН, відповід-
ного ізоелектричній точці даного гормону або ферменту, він цілком 
або майже цілком випадає в осад, тоді як білки, ізоелектрична точка 
яких лежить за нижчих або вищих значеннях рН, залишаються в 
розчині), висолювання (гормон або фермент переводять з розчину 
в осад, додаючи нейтральні солі; кількість солі, необхідна для оса-
дження даного білка, постійна і залежить від специфічної природи 
білка, що залишається в розчині). Якщо активна речовина, що ви-
діляється, термостабільна, як, наприклад, гормони задньої частки 
гіпофізу, то баластні білки можна видалити методом кип’ятіння.

Запитання для самоконтролю

1. Дайте характеристику ендокринній сировині.
2. Дайте характеристику ферментній сировині.
3. Яка морфологічна характеристика ендокринно-ферментної сиро-

вини?
4. Які автолітичні процеси відбуваються в ендокринно-фермент ній 

сировині?
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2.8. Біохімія яйця

2.8.1. Особливості будови яйця

У птиці, на відміну від ссавців, зародок розвивається поза тілом 
матері і для свого розвитку він використовує поживні речовини, що 
знаходяться в яйці. Яйце — це статева клітина. Власне яєчній клі-
тині в незаплідненому яйці птиці відповідає невелика світла пля-
мочка, де знаходяться протоплазма і ядро. До моменту яйцекладки 
зародок вже має форму багатоклітинної пластинки (зародковий 
диск). Біологічні функції яйця — захист і живлення організму, який 
розвивається.

Яйце складається з трьох основних частин: шкаралупи, білка та 
жовтка (мал. 2.22). 

Співвідношення між основними складовими частинами яйця — 
білком, жовтком і шкаралупою — різних видів птиці приблизно од-
накове (табл. 2.20).

Шкаралупа яйця — це зовнішня щільна оболонка, яка захищає 
вміст яйця від зовнішніх впливів. У шкаралупі розрізняють зовніш-
ню пористу оболонку, що містить велику кількість тонких канальців 
(пор), через які відбувається газо- і вологообмін. Діаметр пор шка-
ралупи яйця коливається в межах 0,038–0,054 мм, а загальна кіль-
кість таких пор доходить до 7000–12000. Зверху шкаралупа свіжого 
знесеного яйця покрита захисною плівкою, яка легко змивається і 
піддається розкладанню мікроорганізмами під час зберігання яєць.

Мал. 2.22. Внутрішня будова 
яйця:
1 — шкаралупа з підшка ра-
лупною оболонкою; 2 — повіт-
ряна камера (пуга); 3 — за-
родковий диск; 4 — градинки; 
5 — жовткова оболонка; 6 — 
білий жовток; 7 — жовтий 
жовток; 8 — щільний білок; 
9 — рідкий білок

1 3 7

2

4

5

96

8
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Таблиця 2.20
Співвідношення між основними складовими частинами яйця

Птиця
Маса 

яйця, г
Складові частини, %

Білок Жовток Шкаралупа
Гуси 200 52,5 35,1 12,4
Індики 85 55,9 32,3 11,8
Качки 80 52,6 35,4 12
Кури 58 55,8 31,9 12,3
Цесарки 40 52,3 35,1 12,6

Під шкаралупою міститься внутрішня подвійна підшкаралупна 
оболонка. Безпосередньо після того, як яйце було знесене, на його 
тупому кінці подвійна підшкаралупна оболонка роздвоюється і запо-
внюється повітрям, утворюється повітряна камера — пуга — внаслі-
док зміни об’єму вмісту яйця, частково через зниження температури, 
частково — зневодненням яйця в результаті випаровування вологи.

Білок. Навколо жовтка розташована прозора речовина злегка 
жовтуватого відтінку. Ця речовина за кольором, який вона набуває 
після зсідання, називається яєчним білком. Жовтуватий відтінок за-
лежить від вмісту пігменту овофлавіну. Білок пташиного яйця — це 
запас поживних речовин для організму, що розвивається. Він забез-
печує його водою, оберігає зародок від висихання, а також розчиняє 
деякі мінеральні речовини, що беруть участь у будові зародка. 

Уздовж довгої осі яйця від жовтка в білок з обох боків тягнуть-
ся спіральні каламутні утворення — халази, або градинки. Градинки 
складаються з двох щільно скручених білкових тяжів, які відходять 
до гострого і тупого кінців яйця. До їх складу входять численні тон-
кі муциноподібні волокна.

Білок утворює 4 концентричних шари: градинковий, внутріш-
ній рідкий, середній щільний і зовнішній рідкий. 

Градинковий шар. Волокна градинок розташовані злегка спі-
рально на поверхні жовтка і утворюють сплутану волокнисту кап-
сулу, яка не відділяється від тонкого шару щільного білка, в який 
вона занурена. Цей шар розміщений безпосередньо над жовтковою 
оболонкою, а іноді тісно пов’язаний з нею. В середньому на нього 
припадає 2,7% загального об’єму білка і важить він близько 1 г.

Внутрішній рідкий шар. Жовток і градинковий шар, закріплені 
приблизно в центрі яйця градинками і плавають у рідкому в’язкому 
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білку. Цей внутрішній рідкий шар білка майже не містить волокон 
муцину і становить приблизно 16,8% об’єму всього білка.

Середній щільний шар. Його часто називають білковим мішком, 
оскільки він оточує внутрішній шар білка. Білковий мішок стано-
вить 57,2% об’єму всього білка. Він пластичний, здатний до певних 
меж зберігати свою форму. Напіврідкі муцинові волокна складають 
остов, у якому знаходиться рідкий білок. Білковий мішок утворює 
подушку для захисту жовтка.

Зовнішній рідкий шар. Цей шар розташований навколо білкового 
мішка і становить в середньому 23,3% усього об’єму білка. Подібно 
до внутрішнього рідкого шару зовнішній рідкий шар є в’язкою ріди-
ною, що містить поодинокі муцинові волокна.

Жовток містить поживні речовини, необхідні для розвитку за-
родка. Він утворений декількома концентрично розташованими 
світлими (тоншими) і жовтими (товщими) шарами, що чергують-
ся. У центрі знаходиться яскраво-жовтий жовток, кувшиноподіб-
ної форми з вузькою шийкою, що виходить до поверхні жовтка. 
У воронці цієї шийки і знаходиться зародковий диск. Жовток по-
міщений в тонку гнучку оболонку, відому під назвою жовткової 
оболонки, яка складається з двох шарів — тонкого — колагенового 
і товщого — муцинового. Під час виливання яйця зі шкаралупи 
жовткова оболонка сприяє збереженню форми жовтка. У центрі 
яйця жовток утримується завдяки градинкам. Градинки закручені 
в протилежні сторони, завдяки чому при повертанні яйця навколо 
його довгої осі жовток зберігає центральне положення, і зародковий 
диск завжди міститься зверху. 

2.8.2. Хімічний склад яйця

До складу яйця входять усі речовини, які забезпечують ріст і роз-
виток зародка. Хімічний склад яєць коливається і залежить від виду, 
породи, віку, годівлі та часу коли було знесене яйце. У табл. 2.21 на-
ведено хімічний склад вмісту яєць різних видів сільськогосподар-
ської птиці.

Як видно з таблиці, основною складовою частиною вмісту яйця 
є вода. На другому місці за кількісним вмістом стоять органічні 
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сполуки, головним чином білки та жири. У яйці також містяться 
вітаміни (B1, В2, В6, РР, А, D, Е, К та ін.), мінеральні речовини.

Харчова цінність яєць визначається високим вмістом у них пов-
ноцінних і легкозасвоюваних білків. Яйця містять усі незамінні 
амінокислоти, причому співвідношення останніх у яйці приблизно 
таке саме, як і в самому організмі (табл. 2.22).

Таблиця 2.22
Вміст незамінних амінокислот у яйці

Амінокислота Вміст, %
Валін 7,3
Лейцин 9,2
Ізолейцин 8,0
Фенілаланін 6,3
Триптофан 1,5
Треонін 4,9
Метіонін 4,1
Лізин 7,2

Хімічний склад білка і жовтка, а також їх похідних має великі 
відмінності. Тому розрізняються і технологічні властивості яйце-
продуктів, одержаних після розділення складових частин яйця.

Склад яєчного білка. Яєчний білок добре розчиняється у 
воді, утворюючи в’язкі колоїдні розчини. Як сам білок, так і його 
водний розчин під час збивання з повітрям утворюють стійку і міц-
ну піну.

Хімічний склад білка курячого яйця представлений у табл. 2.23.

Таблиця 2.23
Хімічний склад білка курячого яйця

Речовина Вміст, %
Вода 87,9
Білки 11,4
Ліпіди 0,003
Вуглеводи 0,9
Екстрактні речовини 0,35
Мінеральні речовини 0,6
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У білку мало вітамінів, в основному вітаміни групи В.
Білок курячого яйця складається з таких білків, %:
– яєчний альбумін (овоальбумін) — 75;
– кональбумін    — 3;
– яєчний глобулін (овоглобулін) — 2;
– яєчний мукоїд (овомукоїд)  — 13;
– яєчний муцин (овомуцин)  — 7.
Ряд білків може бути розділений електрофоретично на декілька 

фракцій. Так, овоальбумін можна розділити на три фракції, на три 
компоненти розділяється і овоглобулін, а всього в курячому білку 
їх виявлено більше ніж 10. Овоальбумін і овоглобулін — прості біл-
ки; кональбумін, овомуцин і овомукоїд — глікопротеїди; лізоцим — 
має антибактеріальні властивості.

Яєчний білок має низький вміст ферментів. У невеликій кіль-
кості білок яйця містить пігмент овофлавін оранжево-жовтого ко-
льору, що надає жовто-зелену флуоресценцію. 

З мінеральних речовин в найбільших кількостях у білку яйця 
виявлено калій, натрій (і їх хлориди), фосфор, сірку, хлор, кальцій, 
магній; дуже мало заліза. Наявна і велика кількість мікроелемен-
тів — молібден, нікель, кобальт, хром, мідь, марганець та ін.

Значення рН яєчного білка коливається в межах 7,2–7,6.
Склад яєчного жовтка. Жовток є нерозчинною у воді масою 

жовтого кольору. Це емульсія ліпідів і ліпопротеїдів у воді. 
Хімічний склад жовтка курячого яйця наведено в табл. 2.24.

Таблиця 2.21
Хімічний склад вмісту яєць різних видів 

сільськогосподарської птиці

Речовина
Вміст яйця, %

Курей Індичок Качок Гусей
Вода 73,6 73,7 69,7 70,6
Сухі речовини 26,4 26,3 30,3 29,4
Органічні речовини: 25,6 25,5 29,3 28,4

білки 12,8 13,1 13,7 14,0
ліпіди 11,8 11,7 14,4 13,0
вуглеводи 1,0 0,7 1,2 1,2

Мінеральні речовини 0,8 0,8 1,0 1,2
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Таблиця 2.24
Хімічний склад жовтка курячого яйця
Речовина Вміст, %

Вода 50,8
Білки 16,2
Ліпіди 32,6
Вуглеводи 0,2
Мінеральні речовини 1,1

Значну частину сухої речовини жовтка становлять ліпіди: у 
жовтку їх удвічі більше, ніж білків. Із загальної кількості ліпі-
дів 66% — жири; близько 34% усіх жирних кислот яйця насичені і 
66% — ненасичені. Вони входять до складу тригліцеридів, а також 
містяться в яйці у вільному стані. Ліпоїди, що входять до складу 
жовтка, представлені фосфатидами (до 33%), стеринами (до 5,2%), 
цереброзидами, сфінгомієлінами. Особливо багато в жовтку леци-
тину, кефаліну і холестерину. При цьому на частку лецитину, що 
входить до складу фосфоліпідів, припадає 69%, що й зумовлює ви-
соку здатність жовтків до емульгування.

У жовтку є такі білки: ліповітелін (близько 67% кількості біл-
ків), ливетин (близько 24%), фосфовітин. Ці білки не є однорідни-
ми і можуть бути розділені на фракції.

Ліповітелін — це комплекс білка з ліпідами. Молекула цього біл-
ка містить близько 17% ліпідів, в основному фосфоліпідів. Білкова 
частина ліповітеліну — складний білок фосфопротеїд. Близько 1/3 
фосфору, що міститься в жовтку, входить до складу ліповітеліну.

Ліветин, на відміну від ліповітеліну, містить мало фосфору, але 
багато сірки (приблизно 1/3 всієї сірки жовтка).

Фосфовітин — надто незвичайний білок: близько половини його 
амінокислотних залишків є фосфорильований серин. У ньому міс-
титься 10% фосфору і майже немає сірки.

Жовток яйця багатий на вітаміни. У ньому містяться вітаміни А, 
D, Е, К, групи В. Ферменти в жовтку наявні в більших кількостях, 
ніж у білку. Жовток відрізняється від білка значно більшим вміс-
том фосфору, якого в ньому в 30 разів більше, ніж у білку — 0,6% 
загальної маси жовтка.

Забарвлення жовтка залежить від наявності двох пігментів — 
ксантофілу і каротину. Інтенсивність забарвлення його залежить 
від вмісту цих пігментів у кормі.
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Жовток яйця має рН 5,8.
Склад шкаралупи. Шкаралупа яєць складається в основному з 

мінеральних речовин, на частку яких припадає 94–97%. Органічних 
речовин у шкаралупі 3–6%.

Основна мінеральна речовина шкаралупи — карбонат кальцію 
(близько 93% маси шкаралупи); у відносно невеликій кількості міс-
тяться азотисті речовини (близько 3,3%), карбонат магнію (близь-
ко 1,6%), фосфатні солі лужноземельних металів (0,45–1,4%) і вода 
(1,5–1,6%). Органічна частина шкаралупи майже повністю склада-
ється з білків, близьких до кератину та колагену.

Оптимальне співвідношення в шкаралупі кальцію і магнію ро-
бить її привабливою сировиною для виробництва мінеральних кор-
мів для птиці. Відомі праці зарубіжних і вітчизняних дослідників із 
застосування технологічно обробленої шкаралупи (з дотриманням 
оптимальних співвідношень кальцію, фосфору і магнію) як харчо-
вої добавки для виробництва спеціальних продуктів харчування.

Колір шкаралупи залежить від наявності в її складі пігменту 
овопорфірину.

2.8.3. Зміни яєць під час зберігання

У процесі зберігання яєць відбуваються різні зміни:
– автолітичні;
– мікробіальне псування;
– окислювальне псування;
– усихання.
Автолітичним змінам піддаються всі основні фракції яйця: вуг-

леводна, білкова та ліпідна. В умовах низьких позитивних темпе-
ратур автолітичні зміни в яйці можуть бути досить значними. За-
гальний напрям автолітичних змін у яйці в своїй основі схожий з 
автолізом тваринних тканин: це ферментативний розпад складних 
систем на простіші та розпад високомолекулярних сполук на низь-
комолекулярні. 

Біохімічні зміни, що відбуваються в яйці в період зберігання, 
тісно пов’язані з втратою вологи, внаслідок чого відбувається пере-
розподіл води між жовтком і білком і розрідження щільної фракції 
білка. У міру старіння яєць оболонка жовтка стає більш проникною 
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і вода білка через різницю осмотичного тиску між білком і жовтком 
переходить у жовток, забираючи з собою деяку кількість мінераль-
них солей. В результаті переміщення води і солей з білка в жовток 
значно змінюються їх фізико-хімічні властивості як колоїдних сис-
тем. Відбувається збільшення об’єму жовтка, розширення і стоншен-
ня жовткової оболонки, внаслідок чого вона втрачає еластичність.

Білок свіжознесеного яйця має нейтральну реакцію, але під 
впливом різних чинників швидко змінюється. Вже в перший тиж-
день зберігання в звичайних умовах реакція середовища яйця стає 
слабколужною, потім лужною. 

Внаслідок гідролітичного розпаду білків у яйці збільшується 
вміст вільних амінокислот і інших низькомолекулярних азотовміс-
них сполук. Спостерігається повільне поступове розрідження білка. 
Дуже швидко розпадаються фосфопротеїди і фосфатиди до прості-
ших сполук фосфору. Вже через 8 місяців за температури близько 
10°С їх вміст у білку в десятки разів більший за початковий.

Жир, що міститься в яйці, хоч і поволі, гідролізується протягом 
усього часу зберігання яйця. Невелике збільшення кислотного чис-
ла жиру спостерігається вже до кінця третього місяця зберігання. 

З часом у яйці зменшується вміст деяких вітамінів: значно змен-
шується вміст вітаміну В6, особливо нестійким є вітамін А. 

Автолітичні процеси посилюються з підвищенням температури.
Цілісне яйце порівняно стійке до дії на нього мікробів, тому 

його можна зберігати тривалий час за невеликих позитивних тем-
ператур. Під час тривалого зберігання яєць або при зберіганні їх у 
несприятливих умовах розвиваються гнильні процеси під дією мі-
кроорганізмів, що проникли крізь пори яйця. В яйці під дією фер-
ментів гнильних мікроорганізмів утворюються сірководень, аміак, 
низькомолекулярні кислоти, метан, скатол, індол та ін.

На властивості яєць під час їх зберігання істотно впливає во-
лого- і газообмін із зовнішнім середовищем. Спостерігається уси-
хання, яке залежить від тривалості зберігання яєць, температури та 
вологості навколишнього середовища, кількості пор на шкаралупі. 
Проникність шкаралупи яєць для повітря однакова як зсередини, 
так і зовні, вода ж всмоктується всередину яйця майже в два рази 
повільніше, ніж випаровується. Під час усихання збільшується по-
вітряна камера (пуга), підвищується концентрація розчинів солей, 
внаслідок чого погіршується якість яєць.
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Величина усихання яєць за температури зберігання 1°С за 8 мі-
сяців змінюється з 0,8 до 4%. Зі зниженням температури зберігання 
до –1 ÷ –2,5°С усихання скорочується на 25–30%.

Під час зберігання зменшується маса яєць і збільшується сухий 
залишок. Щільність свіжого курячого яйця коливається в межах 
1,078–1,096. Через 3 місяці зберігання в холодильнику щільність 
яйця змінюється до 1,059, через 5 місяців — до 1,049, через 8 міся-
ців — до 1,036. Щільність, що дорівнює 1,015, вказує на повне роз-
кладання яйця.

Взаємодія вмісту яйця з киснем повітря супроводжується погір-
шенням його органолептичних характеристик. Смак і аромат яйця 
з розвитком цих процесів набувають характерного відтінку («лежа-
лого»), спочатку в жовтку, а потім і в білку.

Незапліднені яйця, а також яйця весняної та осінньої кладки 
зберігаються довше. Забруднені і миті яйця зовсім непридатні до 
зберігання, що пов’язано з будовою яєчної шкаралупи.

Звести до мінімуму втрати вологи при зберіганні і зберегти яйця 
від небажаних змін можна, знизивши температуру до мінус 3°С.

Для тривалого зберігання яєць необхідно призупинити діяль-
ність мікроорганізмів і розвиток автолітичних процесів за допо-
могою зниження температур. Крім того, необхідно запобігти про-
никненню мікробів у яйце через пори шкаралупи, захистити від 
волого- і газообміну. Для цього під час зберігання яєць застосову-
ють покриття їх штучними оболонками, а також короткочасне те-
плове оброблення. При цьому властивості яєць не змінюються, але 
тонка плівка білка під шкаралупою коагулює і закупорює шкаралу-
пу зсередини. Збагачення атмосфери на вуглекислий газ поліпшує 
холодильне зберігання яєць.

2.8.4. Зміни яєць під час їх переробки 

Продуктами переробки яєць є охолоджені (яєчна маса, жовток, 
білок), сухі (яєчний порошок, жовток, білок) і морожені (меланж, 
жовток, білок) яєчні продукти. Вони відзначаються високою хар-
човою цінністю і дуже зручні для тривалого зберігання і транспор-
тування.
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Під дією низьких температур сповільнюються мікробіальні та 
ферментативні процеси, завдяки чому заморожені яєчні продукти 
можна зберігати до 15 місяців.

Яєчний меланж — це заморожена суміш білка та жовтка. Під час 
заморожування меланжу за температур нижче –18°С збільшуєть-
ся випадіння нерозчинного осаду. Це спричинює погіршення зво-
ротності процесів під час розморожування і, отже, зниження якості 
продукту. Яєчний жовток, що входить до складу меланжу, за таких 
температур зазнає незворотних фізико-хімічних змін, грудочки, що 
утворюються в меланжі, згодом погано розчиняються у воді. Під 
час заморожування з лецитино-протеїнового комплексу втрача-
ється значна кількість води, і при подальшому розтаненні вона не 
реабсорбується, внаслідок чого консистенція меланжу не відновлю-
ється. У процесі заморожування і зберігання меланжу втрачається 
розчинність ліповітеліну. У результаті зберігання меланжу за тем-
ператур нижчих ніж –6°С погіршується зворотність процесів після 
розморожування. 

Істотне значення для зворотності процесу має швидкість замо-
рожування. При повільному заморожуванні вода утворює великі 
кристалики льоду, що порушує колоїдну структуру продукту. При 
швидкому заморожуванні досягається якнайкраще відновлення 
властивостей меланжу після розморожування, збільшуються термі-
ни зберігання.

Велике значення для збереження властивостей меланжу мають 
умови розморожування. Оптимальною можна вважати температуру 
18–20°С. При цьому виключається коагуляція білків (окремі білки 
починають коагулювати за температури близько 48–50°С).

При додаванні до меланжу цукру або нейтральних солей (хло-
ристого натрію, лимоннокислого натрію або оцтовокислого натрію) 
підвищується осмотичний тиск і знижується точка замерзання роз-
чинів, поліпшується зворотність при розморожуванні, що дозволяє 
зберігати його при позитивних температурах. Меланж повинен міс-
тити не більше ніж 75% води, не менше ніж 10% жиру і 10% білків. 
Величина рН середовища не повинна перевищувати 7,0. 

Яєчний порошок одержують висушуванням яєчної маси. Під час 
висушування необхідно зберегти фізико-хімічні властивості про-
дукту, особливо його розчинність. Тому процес сушіння ведуть за 
температури (не вищій ніж 60 °С), яка не викликає помітної дена-
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турації білка і, отже, зниження його розчинності. Денатурація біл-
ків у процесі сушіння залежить і від реакції середовища (найменша 
при рН 7,0). Складові частини яйця частково окислюються, а деякі 
легколетючі сполуки виділяються з водяною парою. Більшість віта-
мінів яйця в процесі сушіння майже не руйнуються, але деякі з них, 
особливо ті, що легко окислюються (А, D і В1), частково втрачають-
ся. Розчинність сухого білка після сушки повинна бути не меншою 
ніж 85%. Сухий яєчний порошок має містити не більше ніж 8,5% 
води, білка не менше ніж 45% і 35% жиру.

Зміни при сушінні яєць менш значні, ніж за подальшого збері-
гання яєчного порошку. Це пояснюється головним чином тим, що 
складові частини яйцепродуктів окислюються киснем повітря (40–
60% об’єму порошку займає повітря). Під час тривалого зберіган-
ня яєчного порошку з’являються ознаки окислювального псування 
ліпідів. Окислювальні процеси різко прискорюються з підвищен-
ням температури і на світлі. Відбувається згіркнення ліпідів, а іноді 
з’являється і рибний присмак. Цей дефект спричинений розщеплю-
ванням лецитину, холін, що виділяється при цьому, перетворюєть-
ся на окисел триметиламіну, який і надає рибного смаку і запаху. 
Посилення окислювальних процесів під час зберігання сухих яйце-
продуктів призводить до втрат деяких вітамінів (А, D, B1).

Запитання для самоконтролю

1. Які особливості будови яйця?
2. Наведіть хімічний склад яйця.
3. Які зміни відбуваються під час зберігання яєць?
4. Які зміни відбуваються під час переробки яєць?
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РОЗДІЛ 3

ЗМІНИ БІОХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ М’ЯСА
ПІД ВПЛИВОМ БІОЛОГІЧНИХ І ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ 

ЧИННИКІВ

3.1. Зміни в тканинах м’яса після забою

3.1.1. Автолітичні перетворення м’язів 

Автолітичними називаються процеси розпаду компонентів тка-
нин під впливом ферментів, що знаходяться в них. Автоліз (грец. 
autos — сам і lysis — розчинення) починається в тканинах тварини 
відразу ж після забою.

Після припинення життя тварини склад і властивості тканин, 
насамперед м’язової, істотно змінюються. Внаслідок припинення 
надходження кисню і призупинення процесів синтезу дезорганізу-
ється обмін речовин і енергії в тканинах. Як результат цього, зворот-
ні прижиттєві процеси стають незворотними і протікають в одному 
напрямку — розпаду. Посмертні зміни м’язової тканини пов’язані з 
діяльністю ферментів, оскільки з припиненням життя тварини фер-
менти не інактивуються.

Специфічні автолітичні перетворення в м’язовій тканині про-
тікають відповідно до особливостей метаболізму, концентрації та 
локалізації ферментів. У початковий період відбуваються, в осно-
вному, автолітичні перетворення, пов’язані з тими системами, які 
відносяться до функцій руху (скорочення-розслаблення м’язових 
волокон): інтенсивний розпад вуглеводів (забезпечують синтез 
АТФ), АТФ (постачальник енергії міофібрилам), різкі зміни ско-
ротливого апарату. У цей же період автолізу для білків характерні 
конформаційні зміни, які стимулюють агрегаційні взаємодії. Нада-
лі переважаючими стають зміни, пов’язані з гідролітичним розпа-
дом. Залежно від складу тканини та концентрації гідролаз, ступінь 
деструктивних перетворень компонентів для різних видів м’язової 
тканини неоднаковий.
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В основі автолітичних перетворень м’яса лежать зміни вугле-
водної системи, системи ресинтезу АТФ і стану міофібрилярних 
білків, що входять до системи скорочення.

Зміни м’яса, зумовлені автолітичними процесами, трапляються 
в технології м’яса за найрізноманітніших способів його оброблення, 
наприклад, під час охолодження та зберігання охолодженого м’яса, 
заморожування і холодильного зберігання, розморожування, засо-
лювання, подрібнення і т. ін. Характер і глибина автолітичних змін 
м’яса впливають на його якість і харчову цінність.

3.1.2. Перетворення глікогену

Після припинення життя тварини окислення глікогену аероб-
ним шляхом затухає внаслідок припинення надходження кисню до 
клітин. Автолітичні перетворення глікогену пов’язані з його фос-
форилітичним розпадом і подальшим процесом анаеробного глі-
колізу, який призводить до накопичення в м’язах значної кількості 
молочної кислоти і помітної кількості піровиноградної. Разом з цим 
у м’язовій тканині накопичуються і інші проміжні продукти гліколі-
тичних перетворень, зокрема, глюкозо-1-фосфат і глюкозо-6-фосфат 
(що редукують вуглеводи) (схема 3.1).

Накопичення молочної та піровиноградної кислот зумовлює 
підкислення м’язової тканини. У перші 12–24 год після забою різко 
знижується кількість глікогену і збільшується кількість молочної 
кислоти, рН середовища знижується з 6,5–7,0 до 5,5–5,6. З огляду 
на те, що цей період характеризується накопиченням кислих про-
дуктів небілкової природи (табл. 3.1), то аналіз рН, вуглеводних 
фракцій і неорганічного фосфору може бути використаний в до-
слідницькій практиці під час визначення стадії автолітичних пере-
творень у м’ясі. схема становить

Інтенсивність гліколітичних перетворень у м’язовій тканині 
різних видів тварин визначається передзабійним станом тварини, 
функціональними особливостями відповідних м’язів, наприклад 
(інтенсивність гліколітичних перетворень у білих м’язах приблиз-
но в 2 рази вища, ніж у червоних) і знаходиться залежно від концен-
трації ферментів гліколізу і вмісту глікогену (від 300 до 1000 мг%). 



156

Фізико-хімічні та біохімічні основи технології м’яса і м’ясопродуктів

У процесі зберігання м’яса разом з гліколітичними перетворен-
нями глікоген під впливом глікозидаз піддається і гідролітичному 
розпаду з накопиченням редукуючих вуглеводів: лінійних і розга-
лужених олігоглюкозидів і глюкози (схема 3.1). У перший період 
нтенсивність його порівняно невелика, а надалі гідролітичний роз-
пад глікогену різко підвищується. 

Це пояснюється тим, що в м’язових волокнах є два фермента-
тивні механізми гідролітичного розщеплювання глікогену: a -аміла-
за і нейтральні олігоглюкозидази (1,4-глюкантрансфераза і аміло-
1,6-глюкозидаза), які міститься в матриксі саркоплазми; g -амілаза 
і кислі олігоглюкозидази знаходяться в лізосомах, вихід з яких і зу-
мовлює підвищення інтенсивності гідролізу глікогену.

Різні умови зберігання та оброблення обробки м’язів характе-
ризуються різним співвідношенням гліколітичних і гідролітичних 

 
ГЛІКОГЕН 

глюкозо-1-фосфат 

глюкозо-6-фосфат 

фруктозо-6-фосфат 

2 молекули 
фосфотріози 

2 молекули 
піровиноградної 

кислоти 

2 молекули 
молочної кислоти 

лінійні та 
розгалужені 

олігоглюкозиди 

глюкоза АТФ  

фосфороліз 
(+ Н 3 РО 4 ) 

Глікогеноліз Гідроліз (амілоліз) 

1 — амілаза та  
нейтральні  

олігоглюкозидази  
(саркоплазма)

2 — амілаза та кислі  
олігоглюкозидази  

(лізосоми) 

1 2 

Схема 3.1. Схема розпаду глікогену у м’язах під час автолізу
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перетворень глікогену. Протягом першого періоду зберігання м’яса 
за низьких позитивних температур звичайно переважає гліколітич-
ний розпад м’язового глікогену. Проте в умовах, що гальмують глі-
колітичний розпад (посол, заморожування) і сприяють руйнуван-
ню лізосом, гідролітичний розпад глікогену може переважати над 
гліколітичним.

Перетворення глікогену в м’язовій тканині є первинним і за-
пускаючим механізмом подальших фізико-хімічних і біохімічних 
перетворень, а також основним фоном, на якому протікають усі 
автолітичні перетворення різних субстратів. Накопичення молоч-
ної кислоти призводить до зсуву рН м’яса в кислий бік, внаслідок 
чого:

– збільшується стійкість м’яса до дії гнильних мікроорганізмів;
– знижується розчинність м’язових білків (їх ізоелектрична 

точ ка за рН 4,7–5,4), рівень їх гідратації, вологозв’язувальної 
здатності;

– відбувається набрякання колагену сполучної тканини;
– підвищується активність катепсинів (оптимум рН 5,3), які 

спри чинюють гідроліз білків на подальших стадіях автолізу;
– руйнується бікарбонатна система м’язової тканини з виділен-

ням вуглекислого газу;

Таблиця 3.1
Динаміка зміни рН, вміст вуглеводних фракцій і неорганічного 

фосфору в м’язовій тканині яловичини

Тривалість 
зберігання, 

год

рН
м’язової
тканини

Вміст, г
Глікогену в 

перерахунку 
на глюкозу

Глюкози
Молочної 
кислоти

Неорга-
нічного 

фосфору
1 6,21 325 89 358 229

12 5,94 257 95 667 246

24 5,56 152 113 777 242

48 5,68 102 123 769 242

72 5,82 105 115 742 299

120 5,68 68 123 735 298

240 5,72 84 138 723 284
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– створюються умови для інтенсифікації реакцій утворення ко-
льору внаслідок переходу в міоглобіні двовалентного заліза в 
тривалентне;

– формуються попередники смаку і аромату м’яса;
– активізується процес окислення ліпідів.

3.1.3. Перетворення нуклеотидів

Найбільш характерні зміни м’язової тканини в післязабійний 
період зумовлені посмертним закляканням внаслідок скорочен-
ня м’язів. Перетворення білків рухового апарату міофібрил тісно 
пов’язані з механізмом синтезу і розпаду АТФ.

Безпосередньо після припинення життя тварини кількість АТФ 
достатньо велика і м’язи розслаблені. 

Розпад АТФ у м’язах, що автолізують, відбувається під каталі-
тичною дією міозинової (оптимум рН 6,5) і розчинних АТФ-аз, а 
також в результаті різних біохімічних реакцій. Проте на початкових 
стадіях автолізу м’язів внаслідок гліколітичних реакцій, які інтен-
сивно протікають, утворюється АТФ. Таким чином, вміст АТФ у 
м’язах, які знаходяться в стані автолізу, характеризує сумарний ре-
зультат двох процесів — розпаду і ресинтезу (схема 3.2).

АТФ

Розпад Ресинтез

АТФ→АДФ→АМФ (аденілова кислота)→ 
→IMФ →

→Iнозин→Гіпоксантин+Н3РО4+NН3

Пентоза

↓

АТФ-аза, 
біохімічні реакції розпад глікогену

КрФ + АДФ  АТФ + Кр

2АДФ → АТФ + АМФ

Схема 3.2. Схема перетворень АТФ у м’язах під час автолізу
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Рівень вмісту АТФ на окремих етапах автолізу різних м’язів зна-
чною мірою залежить від передзабійного стану тварини і їх функціо-
нальних особливостей, а також від інтенсивності гліколітичних пере-
творень, у ході яких ресинтезується АТФ. Разом з цим рівень вмісту 
АТФ залежить від величини активності міозинової АТФ-ази.

Головним джерелом поповнення АТФ у процесі автолізу м’язів є 
гліколітичний розпад глікогену, а також глюкози, що утворюється 
внаслідок гідролітичного розпаду цього полісахариду. Утворення 
АТФ у м’язах на початкових стадіях автолізу затримує процес ско-
рочення і протягом декількох годин після забою посмертне закля-
кання помітно не розвивається.

Разом з цим однією з реакцій, які поповнюють АТФ, є перене-
сення фосфорильного залишку від креатинінфосфату (КрФ) на 
АДФ. Проте креатин відновлюється до креатинфосфату в аеробних 
умовах. Тому ця реакція можлива лише до тих пір, поки не витра-
чені запаси КрФ.

Іншою допоміжною реакцією, в ході якої поповнюється запас 
АТФ, є аденілаткіназна реакція. Під час зберігання м’яса аденілат-
кіназна реакція усуває надлишок АДФ і, на відміну від креатинфос-
фокіназної реакції, є джерелом поповнення АТФ протягом трива-
лого періоду. АМФ (аденілова кислота) піддається гідролітичному 
дезамінуванню з утворенням інозинової кислоти (ІМФ) і аміаку.

У процесі зберігання м’яса розпад нуклеозидтрифосфатів перева-
жає над ресинтезом: різко зменшується вміст АТФ, АДФ та інших 
фосфорильованих нуклеотидів, внаслідок чого підвищується вміст 
АМФ і особливо ІМФ. Разом з цим поступово виявляється розпад і 
монофосфорильованих нуклеотидів. Подібним перетворенням під-
даються й інші нуклеозидтрифосфати.

Таким чином, в результаті повного розпаду вільних нуклеоти-
дів у м’язах, що автолізують, крім неорганічного фосфату і аміаку, 
накопичується деяка кількість вільних пуринових і піримідинових 
основ і рибози. Разом з тим не всі мононуклеотиди піддаються роз-
паду, тому навіть після тривалого зберігання м’язова тканина, міс-
тить певну кількість АТФ, АДФ і в значній кількості монофосфор-
ні нуклеотиди.
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3.1.4. Зміна структури м’язової тканини в процесі автолізу

Зміна властивостей м’яса відбувається в певній послідовності 
відповідно до основних етапів автолізу: парне м’ясо → посмертне 
заклякання → послаблення посмертного заклякання та дозрівання 
(глибокий автоліз). Якісні показники м’яса при цьому істотно від-
різняються.

Через деякий час після забою тварини у м’язовій тканині від-
бувається м’язове заклякання (rigor mortis). Розвиток посмертно-
го заклякання м’язової тканини, яке на початкових етапах схоже зі 
скороченням м’язів, полягає в зміні міофібрил — у наростаючому 
зменшенні довжини і збільшенні товщини саркомерів. При повному 
розвитку заклякання І-диски сильно звужуються або зовсім не ви-
являються. Разом з цим, на відміну від прижиттєвого скорочення, в 
процесі заклякання довжина А-дисків також помітно зменшується.

Різні стадії заклякання відрізняються глибокими змінами струк-
тур білків актоміозинового комплексу. У процесі заклякання реак-
тивність сульфгідрильних і дисульфідних груп у цих білках змен-
шується і досягає мінімуму при найбільшому розвитку заклякання.

Початкові стадії заклякання знаходяться в прямому зв’язку з 
рівнем вмісту АТФ: чим швидше він зменшується, тим швидше на-
стає заклякання. 

При посмертному скороченні передача нервових імпульсів, що 
регулюють скорочення-розслаблення, виключається. Чинником, 
що ініціює посмертне скорочення, є перехід значної частини іонів 
Са2+ із зв’язаного стану у вільний. Накопичення вільних іонів є ре-
зультатом структурних змін білків матриксу саркоплазми і ендо-
плазматичного ретикулуму. Взаємодія іонів Са2+ з білками міофі-
брил призводить до зміни їх ферментативної активності. Виділені 
міозин і актоміозин у початковий період автолізу мають підвищену 
ферментативну активність. Таким чином, вже на початкових ста-
діях автолізу створюються умови для гідролізу АТФ, скорочення 
міофібрил і подальшого виникнення нових внутрішньо- і міжмоле-
кулярних зв’язків.

У процесі розвитку заклякання конформаційні зміни контрак-
тильних білків, а також їх сильна агрегація забезпечують подальше 
зменшення довжини і збільшення діаметру саркомерів. Першопри-
чиною цих процесів можуть бути не тільки зміни, що викликаються 
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дією АТФ, а також і зрушення, що виникають внаслідок дії продук-
тів автолізу небілкової природи (підкислення), дегідратація й інші 
чинники, що змінюють конформацію і перерозподіл зарядів міофі-
брилярних білків.

Інтенсивність заклякання в м’язів різних видів тварин неодна-
кова і визначається особливостями конформаційних змін контр-
актильних білків, характером міжмолекулярної взаємодії, що за-
лежить від концентрації АТФ, ступеня підкислення, інтенсивності 
накопичення продуктів автолізу небілкової природи і, значною мі-
рою, від особливостей будови скорочувального апарату.

Під час заклякання м’язів виявляються нерівномірності перехо-
ду окремих волокон у скорочений стан, що, ймовірно, залежить від 
різної локалізації синтезу, що продовжується, АТФ і ступеня під-
кислення. 

У результаті інтенсивного накопичення кислих продуктів у по-
чаткових стадіях автолізу відбувається насичення буферних систем 
м’язової тканини. Значне накопичення фосфорної, молочної, піро-
виноградної кислот є причиною майже повного руйнування бікар-
бонатного буфера і виділення вуглекислоти вже в перші години піс-
ля забою тварини. Інтенсивне накопичення кислот призводить до 
зрушення рН в кислу зону спочатку до 6,2–6,0, а потім до 5,8 і 5,6.

Зрушення рН м’яса в кислий бік є початком механізму перетво-
рень міофібрилярних білків, а саме:

– змінюється проникність міофібрил;
– іони кальцію виділяються з каналів саркоплазматичного ре-

тикулуму, концентрація їх зростає, під їх дією підвищується 
АТФ-азна активність міозину;

– глобулярний Г-актин переходить у фіблярний (Ф-актин), 
здатний вступати у взаємодію з міозином за наявності енергії 
розпаду АТФ;

– енергія розпаду АТФ ініціює взаємодію міозину з фібрилярним 
актином і утворенням актоміозинового комплексу.

У період м’язового заклякання зменшення буферної здатності 
білків є наслідком ущільнення їх структур і результатом інтенсив-
них агрегаційних взаємодій.

У м’язах, які знаходяться в процесі автолізу, активні кислоти, які 
накопичуються, витісняють катіони з різних комплексів, у яких во-
ни були зв’язані за життя тварини. Дія електролітів і автолітичний 
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розпад ліпопротеїдів призводять до порушення цілісності внутріш-
ньоклітинних і клітинних мембран, що зумовлює перерозподіл іонів 
і рідини. У результаті перерозподілу катіонів і аніонів змінюються 
фізико-хімічні властивості білків, що є однією з причин зміни їх 
розчинності та гідратації, змінюється активність ферментів.

На початкових стадіях автолізу м’язової тканини відбувається 
зменшення розчинності м’язових білків, а потім, після досягнення 
певного мінімуму, — підвищення їх екстрагованості. У цей період 
автолізу м’язів ссавців і птиці для всіх білків характерні пов’язані 
із зміною зарядів конформаційні зрушення, які стимулюють агре-
гаційні взаємодії білків. Характер цих змін для однотипних білків 
різних м’язів неоднаковий і відповідає інтенсивності накопичення 
кислот (продуктів автолізу небілкової природи).

За початковий період автолізу найбільше зниження екстраго-
ваності білків саркоплазми виявляється у м’язах, в яких інтенсивно 
відбувається накопичення продуктів автолізу небілкової природи 
(фосфорної, молочної, піровиноградної, кетокислот та ін.). Дія цих 
продуктів зумовлює зміни, що сприяють великій міжмолекулярній 
взаємодії білків (за рахунок електростатичних сил).

Витягуваність різних фракцій білків саркоплазми під час авто-
лізу зменшується неоднаково. Найпомітніше зменшується екстра-
гованість білків фракцій глобуліну Х і міоальбумінів. Властивості 
білків міогенової групи змінюються менше. У цих білках добре збе-
рігається розчинність і ферментативна активність.

У процесі заклякання білки міофібрил зазнають конформацій-
них змін, сприяючи інтенсивним агрегаційним взаємодіям. На по-
чаткових стадіях автолізу м’язів зменшується розчинність міозину 
в результаті утворення менш розчинного комплексу актоміозину. 
Актин досить міцно утримується в структурі міофібрил, тому і 
пов’язаний з ним міозин не витягується без дії речовин, які деполі-
меризують актоміозиновий комплекс. Зменшення екстрагованості 
міозину в м’язах, які знаходяться в процесі автолізу, у цей період 
відбувається за рахунок зниження концентрації АТФ (додавання 
до подрібнених м’язів АТФ або пірофосфату відновлює розчин-
ність міозину).

У процесі подальшого послаблення заклякання збільшення дов-
жини саркомерів викликане в основному збільшенням довжини ізо-
тропних дисків. Саркомери міофібрил подовжуються до первинної 
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величини або й більше і зменшуються в діаметрі, особливо в ділянці 
І-дисків, прилеглої до Z-мембрани. 

Послаблення заклякання в процесі автолізу м’язів супрово-
джується специфічними конформаційними змінами міофібриляр-
них білків. У цей період відбувається дисоціація актоміозинового 
комплексу, послабляються агрегаційні взаємодії (за рахунок пере-
розподілу зарядів) у білках міофібрил і як наслідок підвищується 
їх розчинність. Під час послаблення заклякання підвищується екс-
трагованість білків, реактивність тиолових груп у білках актоміо-
зинового комплексу і всіх кислих і основних груп у білках м’язів. 
Підвищення реактивності (загальної доступності) різних хімічних 
груп міофібрилярних білків у процесі заклякання певною мірою зу-
мовлене і протеолітичною деструкцією.

Під час послаблення заклякання і протеолітичної деструкції ви-
являється сильніше закріплення білками водневих іонів і спад їх 
кількості у середовищі (підвищення рН). Цьому ж сприяє (підви-
щує буферну здатність) накопичення речовин небілкової природи 
(продуктів автолізу).

3.1.5. Зміна активності ферментів

У процесі автолізу м’язової тканини характер автолітичних пе-
ретворень змінюється в часі, змінюється співвідношення швидко-
стей біохімічних реакцій. Вихід ферментів із структур під час авто-
лізу м’язової тканини підвищує об’єм ферментативних перетворень. 
У поліферментних системах реакції легко протікають і тоді, коли 
ферменти відокремлені один від одного, а доступ до них здійсню-
ється шляхом вільної дифузії.

На початкових стадіях автолізу найбільш активними виявля-
ються ферменти гліколітичної системи, -амілаза, -олігоглюкози-
дази, міозинова АТФ-аза; активна низка оксидоредуктази — сук-
цинатдегідрогеназа, цитохромоксидаза та ін. В міру накопичення 
продуктів автолізу небілкової природи і підкислення в клітинах 
м’язової тканини відбуваються розпад ліпопротеїнових оболонок 
лізосом, вивільнення катепсинів, глікозидаз, кислої фосфатази, ри-
бонуклеази, дезоксирибонуклеази й інших гідролітичних фермен-
тів, а також їхня активація. 
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Активними виявляються і ферменти мітохондрій. У міру руй-
нування в процесі автолізу цієї органели і виходу ферментів (амі-
ноферази і декарбоксилази цілої низки амінокислот) активність їх 
проявляється надто достатньо.

Проте в подальшому в результаті накопичення продуктів авто-
лізу, вивільнення і перерозподілу аніонів і катіонів і взаємодії їх з 
ферментами відбувається зниження активності багатьох ензимів. 
Крім того, для багатьох ферментів, у тому числі й для міозинової 
АТФ-ази, втрата активності може бути і наслідком протеолітичної 
деструкції самого ферменту.

3.1.6. Протеолітичні перетворення

Відповідно до особливостей метаболізму різні види м’язової тка-
нини та різні м’язи однієї й тієї самої тварини відрізняються різною 
концентрацією катепсинів. На початкових стадіях автолізу в міру 
розпаду одинарної ліпопротеїдної оболонки лізосом катепсини ви-
ходять з обмежуючих їх структур в цитоплазму, внаслідок чого і 
відбувається наростання вільної протеолітичної активності. 

Катепсини — гетерогенний комплекс, що розділяється на фрак-
ції (А, В, С, Д, Е), які відрізняються специфічністю до гідролізу 
білкових субстратів, молекулярною масою, рН-оптимумом дії, від-
ношенням до іонів хлору та іншими властивостями. Діючи на різні 
субстратні фрагменти, катепсини істотно впливають на структуру 
білкових компонентів. Це має певне значення при дисоціації білко-
вих агрегатів, що утворилися, призводить до появи вільних гідро-
фільних груп і часткового відновлення властивостей м’язової тка-
нини, які було втрачено в результаті заклякання.

У м’язах з високим прижиттєвим метаболізмом на початкових 
стадіях автолізу протеолітична активність наростає швидше, що й 
зумовлює відповідні інтенсивні протеолітичні перетворення.

Вивільнення катепсинів і прояв їх активності знаходяться в 
прямому зв’язку з перебігом гліколітичних та інших автолітичних 
перетворень компонентів небілкової природи, пов’язаних з нако-
пиченням електролітів. Розвиток цих процесів сприяє руйнуванню 
ліпопротеїдної оболонки лізосом. 
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Проте тривала дія електролітів призводить до зниження протео-
літичної активності. Під час введення в подрібнену м’язову тканину 
хлористого натрію катепсини інактивуються. Разом з тим дія вказа-
них чинників нерівномірна, тому м’язова тканина на різних етапах 
автолізу має певну залишкову (а для багатьох видів м’язів — зна-
чну) протеолітичну активність. Величина залишкової протеолітич-
ної активності знаходиться в прямій залежності від концентрації 
катепсинів і значною мірою в зворотній залежності від кількості 
продуктів автолізу небілкової природи, що накопичилися.

Обмеженому протеолізу відповідно до локалізації насамперед 
піддаються білки саркоплазми під впливом тканинних ендопеп-
тидаз, які вивільняються. Це призводить до виникнення в білках 
N-кінцевих і С-кінцевих залишків амінокислот, деякої деструкції 
білкових макромолекул. 

Міофібрилярні білки також піддаються обмеженій протеолітич-
ній деструкції. У білках фракції міозину накопичуються N-кінцеві 
групи амінокислот. Серед N-кінцевих залишків більшість складає 
глютамінова і аспарагінова кислоти, лейцин, в меншій кількості ви-
являються серин, треонін, тирозин і валін. В результаті такого об-
меженого протеолізу підвищується доступність сульфгідрильних, 
дисульфідних та інших хімічних груп міофібрилярних білків.

Накопичення в процесі автолізу м’язів значних кількостей віль-
них амінокислот (a -аланіну, гліцину, глютамінової кислоти, валіну, 
фенілаланіну, тирозину, треоніну, лейцину та ізолейцину) порівня-
но з початковим їх вмістом свідчить про появу разом з ендопепти-
дазами достатньої активності різних тканинних екзопептидаз, що 
атакують кінцеві пептидні зв’язки, а також трипептидаз і дипепти-
дази. Накопичення b -аланіну є також наслідком ферментативного 
гідролізу специфічних дипептидів. Разом з цим у м’язовій тканині 
накопичується орнітин, початковий вміст цієї амінокислоти неве-
ликий. Проте в процесі автолізу м’язів відбувається збільшення її 
вмісту, що пов’язано з розпадом аргініну, оскільки одночасно від-
бувається і накопичення сечовини.

У процесі автолізу м’язів разом з накопиченням багато аміно-
кислот піддаються різним перетворенням. Такі амінокислоти, як 
гістидин, тирозин, глютамінова кислота, триптофан помітно де-
карбоксилюються. Те саме спостерігається для 5-окситриптофану 
і цистеїнової кислоти — продуктів обміну триптофану і цистеїну. 
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У результаті цього автолізовані м’язи містять значну кількість ци-
клічних амінів (у порядку зростання): гістаміну, тираміну, трипта-
міну. Накопичується у великих кількостях таурин. Накопичення 
амінів під час стерильного автолізу м’язів є не тільки наслідком де-
карбоксилювання амінокислот, а й результатом гальмування окис-
лювального дезамінування амінів, оскільки відсутнє надходження 
кисню до клітин м’язів.

У процесі автолізу м’язів відбувається порівняно невеликий 
об’єм переамінування амінокислот і накопичення їх кетоаналогів. 
До амінокислот, що помітно вступають у реакції переамінування, 
належать α-аланін, глютамінова і аспарагінова кислоти.

Найбільшим кількісним перетворенням у процесі автолізу м’язів 
піддається глютамінова кислота. Крім декарбоксилювання і участі 
у процесах переамінування, значна частина глютамінові кислоти, 
певно, витрачається в реакціях біохімічного зв’язування аміаку і 
утворення її аміду — глютаміну.

3.1.7. Зміни ультраструктур у процесі автолізу

Автоліз м’язів супроводжується змінами структур органел, міо-
фібрил, саркоплазматичного ретикулуму, сарколеми й інших утво-
рень м’язового волокна. 

До кінця першої доби автолізу за низьких позитивних темпе-
ратур відбувається деструкція саркоплазматичного ретикулуму, 
змінюється форма мітохондрій, спостерігається розвиток ліпофа-
нерозу в міофібрилах — відщеплення і дисоціація ліпопротеїдних 
комплексів з виходом їх в область Z-пластинок, змінюється хрома-
тин ядер, відбувається відшаровування сарколеми з деструкцією її 
плазмолеми. В подальшому у зв’язку з інтенсивним виходом гідро-
лаз з обмежуючих структур вказані зміни стають більш виражени-
ми. Крім того, виявляється розщеплювання міозинових протофі-
брил, локальні деструкції міофібрил, мітохондріальних органел, 
хроматину ядер.

За тривалого автолізу залежно від ступеня деструктивних змін 
м’язові волокна втрачають здатність скорочуватися при додаванні 
АТФ. За зменшенням контракційної здатності можна судити про 
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ступінь деструктивних змін міофібрилярної структури. Додаван-
ня АТФ до автолізованих м’язових волокон викликає розчинення 
зруйнованих мікроструктур, після чого залишається лише «остов» 
міофібрилярних структур.

Зміну ультраструктур у м’язах, які знаходяться в процесі ав-
толізу, слід розглядати не тільки як наслідок ферментативних 
гідролітичних перетворень, а й і як результат фізико-хімічних і 
колоїдно-хімічних змін білків м’язового волокна. Вивчення склад-
них і багатогранних перетворень закляклих і розслаблених м’язів 
вказує, що вже на початкових стадіях цих процесів відбувається мо-
лекулярна перебудова білків актоміозинового комплексу, що веде 
до перебудови субмолекулярних структур. 

3.1.8. Біохімічні основи дозрівання м’яса

Процеси дозрівання. Дозрівання м’яса — це сукупність змін 
найважливіших властивостей м’яса, зумовлених розвитком авто-
лізу, в результаті яких м’ясо набуває найкращих харчових якостей. 
Дозрілому м’ясу властива ніжна консистенція і соковитість, добре 
виражений специфічний аромат і смак. Якісні зрушення в м’ясі в 
процесі його дозрівання зумовлені складним комплексом фермен-
тативних, автолітичних перетворень у м’язовій і сполучній ткани-
нах. Таке м’ясо краще перетравлюється і засвоюється.

У посмертних автолітичних змінах м’яса можна виділити три 
періоди та відповідно до них три стани м’яса, описані нижче.

Парне м’ясо — м’ясо безпосередньо після забою і оброблення (до 
0,5 год для м’яса птиці і 2–4 год для яловичини). У такому м’ясі 
м’язова тканина розслаблена. М’ясо характеризується м’якою кон-
систенцією, порівняно невеликою механічною міцністю, високою 
вологозв’язуючою і вологоутримуючою здатністю. Проте смак і 
аромат такого м’яса виражені недостатньо.

М’ясо в стані максимального розвитку посмертного заклякан-
ня — м’язи дещо коротшають і поступово заклякають, втрачають 
свою гнучкість, погано розтягуються і стають непрозорими. М’ясо 
втрачає свою еластичність, стає жорстким, важко піддається меха-
нічному обробленню (обвалюванню, різанню, жилуванню). Таке 
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м’ясо зберігає підвищену жорсткість і після варіння. Максимум змін 
міцнісних властивостей м’яса збігається з максимальним заклякан-
ням. У процесі заклякання зменшується його вологозв’язувальна 
здатність, досягаючи мінімуму до моменту якнайповнішого роз-
витку заклякання. Аромат і смак м’яса в цьому стані погано ви-
ражені. Повне заклякання настає в різні терміни і залежить від 
особливостей тварин і умов навколишнього середовища. Для яло-
вичини за 0°С максимум заклякання настає до 24–28 год, для пти-
ці — 5–10 год. 

Після закінчення цього періоду починається послаблення за-
клякання.

М’ясо дозріле — мускулатура розслабляється, зменшуються міц-
нісні властивості м’яса, збільшується його вологозв’язуюча здат-
ність. Проте такі його кулінарні показники, як ніжність, соковитість, 
смак, аромат і засвоюваність ще не досягають своєї оптимальної ве-
личини і виявляються за подальшого розвитку автолітичних про-
цесів. Для яловичини за 0–10°С дозрівання триває 12 діб, для м’яса 
свійської птиці — 2–3 доби.

На початкових стадіях дозрівання найінтенсивніше піддаються 
перетворенням компоненти тканин небілкової природи, що й зу-
мовлює характер змін білкових речовин. Інтенсивне накопичення 
продуктів автолітичного розпаду небілкових речовин і їх взаємодія 
з білками значною мірою зумовлюють характерні фізико-хімічні та 
колоїдно-хімічні зміни білків м’язового волокна. 

Специфічна активність внутрішньотканинних протеолітичних 
ферментів відносно білкових субстратів у ході автолізу м’язової 
тканини забезпечує формування необхідної консистенції м’ясної 
сировини, накопичення низькомолекулярних попередників смаку 
і аромату, зумовлює харчову цінність продуктів, одержаних на його 
основі. Зазвичай використовують метод органолептичної оцінки, 
порівняльну характеристику м’яса відповідно до якої наведено в 
табл. 3.2.

У технологічній практиці немає встановлених показників повної 
зрілості м’яса і точних термінів дозрівання, оскільки найважливіші 
властивості м’яса під час дозрівання змінюються не одночасно. Так, 
жорсткість найпомітніше зменшується через 5–7 діб після забою 
(за 0–4° С) і в подальшому, хоч і поволі, продовжує зменшуватися. 
Органолептичні показники досягають оптимуму на 10–14-у добу.
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Таблиця 3.2
Органолептична оцінка м’яса на різних стадіях автолізу

Продукт Недозріле м’ясо Дозріле м’ясо
Варене 
м’ясо

Жорстке, сухе, відсутній спе-
цифічний приємний смак і 
аромат

Ніжне, соковите, із специфіч-
ним приємним смаком і аро-
матом

Бульйон Каламутний, відсутній спе-
цифічний приємний смак і 
аромат бульйону

Прозорий, із специфічним 
приємним смаком і ароматом

Тому або іншому способу використання м’яса повинен відпові-
дати визначений і найбільш сприятливий рівень розвитку автолі-
тичних змін тканин. 

Якщо характер перероблення не виключає розвитку автолі-
тичних процесів на її перших етапах (наприклад, посол), то мож-
на використовувати не цілком дозріле м’ясо. Парне м’ясо найбільш 
придатне для виробництва варених ковбас, оскільки має високу 
вологозв’язувальну здатність і відносно невелику механічну міц-
ність; смак і аромат проявляються в процесі виробництва ковбас 
(продовжують розвиватися процеси дозрівання).

Якщо характер перероблення виключає розвиток автолітичних 
процесів уже на перших її стадіях, наприклад нагрівання, то не мож-
на використовувати незріле м’ясо (консерви, напівфабрикати, фа-
соване м’ясо). 

М’ясо в стадії посмертного заклякання для технологічних цілей 
непридатне.

Зміна консистенції. М’яка консистенція парного м’яса по-
яснюється таким: у початковий період автолізу ще проявляється 
розм’якшувальна (пластифікуюча) дія АТФ, кількість якої в пер-
шу годинну після забою залишається на постійному рівні. Значного 
підкислення середовища ще не відбувається. Кальцій знаходиться у 
зв’язаному стані в саркоплазмі, актин не зв’язаний з міозином. Во-
локна перебувають у розслабленому еластичному стані.

Розвиток посмертного заклякання призводить до ущільнен-
ня м’яса, збільшення його жорсткості та механічної міцності. Це 
пов’язано з розпадом АТФ, підкисленням середовища, переходом 
іонів кальцію із зв’язаного стану у вільний, взаємодією актину з міо-
зином і скороченням волокон. Збільшенню міцнісних властивостей 
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також сприяють конформаційні зміни білків і їх агрегаційні взаємо-
дії внаслідок накопичення продуктів небілкової природи та інших 
чинників.

У період послаблення посмертного заклякання знижуються 
міцнісні властивості м’яса.

Розм’якшення тканин і збільшення ніжності м’яса в період до-
зрівання значною мірою пов’язані з послабленням агрегаційних вза-
ємодій білків і протеолітичним їх розпадом під дією тканинних про-
теолітичних ферментів — катепсинів (суміш гідролаз). Оптимум їх 
дії лежить при рН 4,0–5,0. Тому в початковий період посмертних 
змін вони проявляють слабку активність. У період розпаду оболо-
нок лізосом катепсини виходять з обмежуючих їх структур у цито-
плазму, внаслідок чого й наростає вільна протеолітична активність.

У процесі дозрівання підкислюється середовище і збільшується 
протеолітична активність. Під впливом катепсинів найпомітніше 
змінюються білки саркоплазми. Разом з цим обмеженому протеолі-
зу піддаються і міофібрилярні білки. Розщеплення навіть невеликої 
кількості пептидних зв’язків у цих білках уже достатнє для розпу-
шування їх структур і збільшення ніжності м’язової тканини.

У м’язах з високим прижиттєвим метаболізмом під час дозріван-
ня вільна протеолітична активність наростає швидше, що й зумов-
лює інтенсивні автолітичні перетворення білків на ранніх стадіях їх 
дозрівання, як, наприклад, у м’язах птиці. У м’язах сільськогоспо-
дарських тварин найбільш інтенсивне наростання протеолітичної 
активності відбувається в період після 48 год автолізу за темпера-
тури 0–2°С, що збігається із закінченням заклякання і початком на-
ростання ніжності м’яса. 

У зміні ніжності м’яса важливу роль відіграють кількість і стан 
компонентів сполучної тканини. У м’ясі в період заклякнення струк-
турні білки (колаген, еластин) і основна речовина (мукополісаха-
риди та ін.) внутрішньом’язової сполучної тканини стають менш 
лабільними порівняно з їхнім станом відразу після забою тварини 
або птиці. У період дозрівання, коли інтенсивно вивільняються з 
обмежуючих структур (лізосом) гідролітичні ферменти, лабільність 
цих компонентів збільшується, утворюються розчинні продукти 
колагену і еластину, підвищується розчинність основної речовини 
сполучної тканини і відбувається деяке накопичення продуктів роз-
паду мукополісахаридів. Стан основної речовини сполучної тканини 
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значною мірою визначає гідротермічну стійкість колагену: чим ла-
більніша основна речовина, тим легше розварюється колаген.

У процесі дозрівання різні компоненти м’яса зазнають неодна-
кового ступеня перетворень, особливо ті, що впливають на зміну 
ніжності. Тому за рівних умов дозрівання ніжність різних відрубів 
м’яса однієї й тієї самої тварини, а також однакових відрубів різ-
них тварин виявляється різною. Ніжність м’яса, яке містить багато 
сполучної тканини, відносно невелика. Таке м’ясо потребує три-
валішого часу дозрівання. Наприклад, білі м’язи курей дозрівають 
швидше, ніж червоні м’язи, у яких вища активність протеолітичних 
ферментів, і для їхнього дозрівання потрібно більше часу, оскіль-
ки вони містять у 2 рази більше сполучнотканинних білків, ніж білі 
м’язи. 

Під час дозрівання м’ясо молодих тварин і птиці стає ніжним 
швидше, ніж старих. Це пояснюється насамперед кількістю і ста-
ном внутрішньом’язової сполучної тканини, а також концентрацією 
тканинних протеаз та інших гідролаз. Оскільки у м’язах молодих 
тварин і птиці процеси прижиттєвого метаболізму дуже інтенсив-
ні, концентрація гідролітичних ферментів у них вища, ніж у старих. 
Разом з цим лабільність (ферментна атакуємість) сполучнотканин-
них білків — колагену і еластину — в молодих тварин вища. Тому в 
м’ясі молодих тварин і птиці інтенсивні протеолітичні перетворен-
ня міофібрилярних і сполучнотканинних білків, відбувається інтен-
сивніша деполімеризація основної речовини сполучної тканини, що 
зумовлює відповідне підвищення ніжності м’яса в стислі терміни. 

Наприклад, необхідна ніжна консистенція за температури 0–2°С 
досягається в м’яса дорослих тварин великої рогатої худоби протя-
гом 10–12 діб дозрівання, а в м’яса молодняка — через 3–4 доби. 
За цих же умов для отримання ніжної консистенції м’яса дорослих 
гусаків необхідно 6 діб дозрівання, а для м’яса гусенят — 2 доби, для 
курей — 36–48 год, а для курчат — 18–24 год.

Зміна вологозв’язувальної здатності (ВЗЗ) м’яса в процесі доз-
рівання. Найбільшою вологоємністю і здатністю утримувати воду 
володіє м’ясо в парному стані. На початку автолізу рН парного м’яса 
відносно високий (6,6–7,0) і близький до нативного (7,2). Таке не-
значне зниження рН в перші години після забою зумовлене повіль-
ним накопиченням молочної кислоти і протидією буферних систем 
тканин зміні рН. Інтервал між рН середовища та ізоелектричною 
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точкою білків м’яса (рН 5,4) досить великий. Білки м’яса знахо-
дяться в іонізованому стані та мають високі показники ВЗЗ.

На початковій стадії автолізу, коли кількість АТФ ще залиша-
ється на постійному рівні, актин не пов’язаний з міозином. Число 
вільних гідрофільних груп у білках досить велике і гідратація білків 
висока. 

У період розвитку заклякання вологозв’язувальна здатність 
м’яса зменшується, досягаючи свого мінімуму до моменту якнай-
повнішого розвитку заклякання. У результаті накопичення кислих 
продуктів (молочної, піровиноградної, ортофосфорної кислот), 
руйнування бікарбонатного буфера і зменшення буферної здатності 
білків рН м’яса різко зрушується в кислу зону до 5,5–5,6. Інтервал 
між рН середовища та ізоелектричною точкою білків м’яса зменшу-
ється, внаслідок чого зменшуються число іонізованих груп і ВЗЗ 
білків. Значна частина білків взагалі переходить в ізоелектричний 
стан, що сприяє агрегації білків і зменшенню ВЗЗ м’яса.

У м’язах глибокого і тривалого заклякання спостерігається три-
вале та інтенсивне зменшення ВЗЗ. Інтенсивність її зменшення 
узгоджується з особливостями змін міофібрилярних білків, а також 
особливостями їхніх агрегаційних взаємодій (взаємодія білків один 
з одним призводить до взаємних блокувань функціональних груп). 

З початком заклякання ВЗЗ м’яса поступово підвищується за 
рахунок «розпушування» білкових структур і збільшення кількості 
вільних гідрофільних груп. При цьому активність вільних кислот-
них груп у білках м’язів виявляється більшою, ніж основних. Це по-
яснюється тим, що білки м’язів містять більше дикарбонових аміно-
кислот (глютамінової та аспарагінової), ніж диамінокислот (лізин 
і аргінін).

Інтенсивність наростання ВЗЗ найбільша в першу добу після 
максимуму заклякання. В подальшому вона зростає повільніше, але 
за тривалого дозрівання не досягає рівня, характерного для парного 
м’яса, внаслідок того, що рН середовища залишається на порівняно 
низькому рівні (мал. 3.1).

Накопичення речовин, що зумовлюють аромат і смак. Свіже 
м’ясо має невиражений специфічний смак і аромат. У процесі дозрі-
вання в результаті автолітичних перетворень різних компонентів 
м’яса утворюються речовини, що беруть участь в утворенні аромату 
та смаку м’яса.
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Проте чітко виражені смак і аромат м’яса з’являються лише 
після його теплового оброблення. Звідси витікає, що в процесі ав-
толізу в м’ясі утворюються і накопичуються не носії, а потенційні 
«попередники» аромату і смаку, які формуються під час теплового 
оброблення.

Швидкість накопичення потенційних попередників смаку та 
аромату залежить від умов зберігання м’яса, головним чином від 
температури, і пов’язана зі швидкістю деструкції високомолекуляр-
них речовин м’язової тканини, особливо білків.

Аромат і смак стають відчутними через 2–4 доби після забою за 
низьких позитивних температур. Через 5 діб вони виражені добре. 
Найбільшої інтенсивності аромат і смак досягають на 10–14-у добу. 
За температури вище за 20°С оптимальні органолептичні характе-
ристики спостерігаються вже через 2–3 доби. Найкращі смакові та 
ароматичні якості м’яса під час дозрівання досягаються в терміни, 
необхідні для отримання ніжної консистенції.

До речовин, що зумовлюють аромат і смак, належать:
– амінокислоти — глютамінова та аспарагінова кислоти, треонін, 

цистеїн, метіонін, лейцин, ізолейцин, гістидин, глютамін та 
інші, що утворюються під час розпаду білків і пептидів;

Мал. 3.1. Динаміка зміни рН м’яса
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– нуклеотиди — інозинова і гуанілова кислоти і продукти їх роз-
паду;

– азотисті екстрактні речовини — креатин, креатинін та ін.;
– органічні кислоти — молочна, піровиноградна та ін.;
– леткі жирні кислоти — мурашина, оцтова, масляна, капронова 

та ін.;
– кетокислоти — кетоглутарова, щавлевооцтова, кетомасляна та 

ін.;
– карбонільні сполуки — альдегіди, кетон та ін.;
– моносахариди — глюкоза, фруктоза, галактоза, пентози та ін.
Накопичення аміачного азоту в процесі автолізу зумовлене в 

основному процесами дезамінування аденілової кислоти і глута-
міну.

Специфіка автолізу м’яса з ознаками DFD і PSE. Нині зросла 
частка тварин, що поступають на переробку, в яких після забою в 
м’язовій тканині виявляються значні відхилення в розвитку авто-
літичних процесів.

Відповідно до цього розрізняють м’ясо з високим кінцевим рН 
(DFD: Dark — темний, Firm — твердий, Dry — сухий) і ексудативне 
м’ясо (PSE: Pale — блідий, Soft — м’який, Exudative — водянистий) 
з низьким значенням рН. 

М’ясо з ознаками DFD через 24 год після забою має темне забарв-
лення, грубу структуру волокон, високу вологозв’язуючу здатність, 
підвищену клейкість, рівень рН вище від 6,2. Внаслідок прижиттє-
вого розпаду глікогену, кількість молочної кислоти, що утворилася 
після забою, в м’ясі таких тварин невелика і міофібрилярні білки в 
м’ясі DFD мають добру розчинність.

М’ясо PSE характеризується світлим забарвленням, м’якою 
пухкою консистенцією, виділенням м’ясного соку внаслідок зни-
женої вологозв’язуючої здатності, кислим присмаком. Після забою 
в м’язовій тканині відбувається інтенсивний розпад глікогену, по-
смертне заклякання настає швидше. Протягом 60 хв рН м’яса зни-
жується до 5,2–5,5, проте, оскільки температура сировини в цей 
період зберігається на високому рівні, відбувається конформація 
саркоплазматичних білків і їх взаємодія з білками міофібрил.

Характерні ознаки PSE і DFD м’яса з рекомендаціями щодо ви-
користання наведені в табл. 3.3.
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Таблиця 3.3
Характеристика м’яса з різним ходом 

автолітичних процесів
Характе-
ристика

NOR PSE DFD

1 2 3 4
Методи іден-
тифікації

рН 5,6–6,2 рН 5,2–5,5 через 60 
хвилин після забою

рН вище ніж 6,2 
через 24 год після 
забою

Характерні 
ознаки

Яскравий чер-
во но-рожевий 
колір, пружна 
консистенція, 
характерний за-
пах, висока ВЗЗ

Світле забарвлен-
ня, пухка консис-
тенція, кислий 
присмак, виділення 
м’ясного соку, 
низька ВЗЗ

Темно-червоний 
колір, груба волок-
нистість, жорстка 
консистенція, під-
вищена клейкість, 
низька стабільність 
під час зберігання, 
висока ВЗЗ

Причини 
перетворення

Нормальний 
роз виток авто-
лізу

Свині з малою рух-
ливістю, відхилен-
нями в генотипі, 
під впливом корот-
кочасних стресів

Різні види трива-
лого стресу (най-
частіше у молодня-
ку ВРХ)

Хід автолі-
тичних про-
цесів 

Нормальний 
розвиток авто-
лізу

Швидке настання 
посмертного за-
клякання внаслі-
док інтенсивного 
розпаду глікогену 
після забою

Невелика кількість 
молочної кислоти, 
що утворилася, 
після забою унаслі-
док прижиттєвого 
розпаду глікогену

Рекомендації 
з викорис-
тання

Виробництво 
всіх видів 
м’ясопродуктів

У парному стані 
після введення 
хлориду натрію.
У поєднанні з 
м’ясом DFD і NOR.
У комплексі з хар-
човими добавками 
та наповнювачами

Виготовлення 
емульгованих ков-
бас, солоних ви-
робів із коротким 
терміном зберіган-
ня, швидкозаморо-
жених напівфабри-
катів у поєднанні з 
м’ясом PSE
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Інтенсифікація дозрівання. М’язи великої рогатої худоби ха-
рактеризуються порівняно низькою концентрацією тканинних про-
теолітичних ферментів (катепсинів). Крім того, більша кількість 
відрубів яловичини має підвищений вміст сполучної тканини, що 
зумовлює жорсткість м’яса і його повільне дозрівання. Тому для 
прискорення отримання ніжної консистенції яловичини застосову-
ють різні способи інтенсифікації дозрівання та поліпшення консис-
тенції м’яса (схема 3.3).

Схема 3.3. Способи інтенсифікації дозрівання та поліпшення 
консистенції м’яса

Фізичні способи. Дія на м’ясо підвищених температур під час 
зберігання. Застосування підвищених температур середовища при 
витримці м’яса дозволяє істотно скоротити період дозрівання. Іден-
тичний результат дозрівання та підвищення ніжності м’яса (ялови-
чина) може бути досягнутий за таких параметрів витримки:

– 0° С — за 10 діб;
– 10° С — за 4 доби;
– 20° С — за 1,5 діб.
Слід мати на увазі, що використання підвищених температур 

супроводжується вірогідністю мікробіологічного псування сиро-
вини, у зв’язку з чим виникає необхідність проведення процесу до-
зрівання в умовах дії УФ-випромінювання або з введенням у м’ясо 
антибіотиків.

Способи інтенсифікації дозрівання та поліпшення консистенції м’яса 
        

Фізичні Хімічні Механічні Біологічні 
– підвищення 
температури; 
– надмірний тиск; 
– УЗ- взаємодія; 
– електростимуляція 

введення в 
парне м’ясо під 
тиском: 
– води; 
– розсолів 
(розчин кухон-
ної солі, фосфа-
ти, молочно-
кислі бактерії 
тощо); 
– газів 

– наколювання 
– відбиття 
– масажування 

протеолітичні 
ферментні пре-
парати тварин-
ного, рослинного 
та мікробного 
походження 
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Дія на м’ясо високого (в межах 140–150 МПа) тиску супрово-
джується розпадом актоміозинового комплексу на актин і міозин 
за механізмом, аналогічним з процесом послаблення посмертного 
заклякання, що забезпечує підвищення ніжності м’яса.

Дія на м’ясо ультразвукової вібрації (частота 15 кГц протягом 
1–30 хв) призводить до порушення цілісності м’язових волокон і 
елементів сполучної тканини.

Дія на м’ясо імпульсів змінного електричного струму (електро-
стимуляція) дає можливість значною мірою прискорити процес 
дозрівання, зменшити вірогідність розвитку скорочення м’язів, 
підвищити ніжність і сортність м’яса. Проведення електростиму-
ляції безпосередньо після забою забезпечує повніше знекровлення 
м’яса.

Механізм дії електричного струму на м’язову тканину після за-
бою полягає в тому, що під впливом електричних імпульсів, що пе-
редаються чи аксонам нервових клітин, чи шляхом прямого впливу 
на мембрани м’язового волокна, іони Са+4 виходять із саркоплазма-
тичного ретикулуму і звільняють АТФ, стимулюючи АТФ-азу міо-
зину, яка розщеплює АТФ до АДФ, створюючи енергію для скоро-
чувальних білків. Відновлення АТФ відбувається внаслідок енергії 
розпаду глікогену до молочної кислоти, накопичення якої зрушує 
рН м’язової тканини в кислий бік, прискорюючи настання посмерт-
ного заклякання м’язів. Завдяки швидкому зниженню рН м’яса при 
електростимуляції (рН досягає рівня 5,9–6,0 через 1–2 год після за-
бою) протеолітичні ферменти активізуються за вищих температур 
туші, ніж у звичайних умовах. Активне скорочення м’язів під дією 
електричних імпульсів викликає розрив зв’язків колагену, фізич-
ну деструкцію м’язових волокон, що дозволяє одержати виражений 
ефект підвищення ніжності. 

Найкраща ефективність оброблення під час застосування елек-
тростимуляції досягається безпосередньо після забою (не пізніше, 
ніж через 1,5 год після оглушення), поки нервова система тварини 
в змозі сприймати електричні імпульси і викликати скорочення 
м’язів. Використання електростимуляції дає можливість скоротити 
тривалість дозрівання яловичини за 0–2°С до 5–7 діб.

Хімічні способи. Способи тендеризації ґрунтуються на введенні 
у м’ясо під тиском різних рідких і газоподібних компонентів (води, 
розсолів, газів і т. ін.).
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Механічні способи. Призначені для оброблення парної та охо-
лодженої низькосортної сировини. Вони ґрунтуються на розпушу-
ванні морфологічних елементів м’яса.

Біологічні способи. Під час оброблення невеликих відрубів (на пів-
фабрикатів) яловичини препаратами протеолітичних фер ментів пере-
творення, що відбуваються в м’язових волокнах і внут рішньом’язовій 
сполучній тканині, багато в чому такі самі, як і під дією тканинних 
протеаз. Проте ці перетворення мають і низку особ ливостей. 

Активність ферментів і одержаний ефект залежать від виду си-
ровини і препарату, які використовуються, температури і рН серед-
овища, наявності солей, тривалості дії, концентрації ферменту. Як 
джерело отримання протеаз використовують тваринні тканини, 
рослини та клітини мікроорганізмів.

Протеолітичні ферментні препарати залежно від походження 
проявляють активність у широкому діапазоні рН середовища (1,5–
9,0). Підвищення температури до 60–70°С різко активізує ферменти 
рослинного походження. Для ферментів тваринного та мікробного 
походження оптимум дії становить 35–50°С. 

Дія ферментних препаратів мікробного походження. Характер 
дії препаратів, одержаних з непатогенних бактерій або цвілевих 
грибів, пов’язаний з їхнім походженням. У таких препаратах міс-
тяться різні за специфічністю активні ферменти. Більшість фер-
ментних препаратів, одержаних з бактерій і цвілі, більше впливають 
на м’язові волокна. Дія цих препаратів на компоненти сполучної 
тканини менша, проте достатня для отримання необхідної ніжності. 
Однак існують комплексні препарати, що виявляють активність по 
відношенню до колагену та еластину.

Дія ферментних препаратів рослинного походження. Великого 
поширення набули ферментні препарати з екстракту листя динного 
дерева (папаїн), інжирного дерева (фіцин) і з ананасів (бромелаїн). 
Оптимум їхньої дії за рН 5–8.

Рослинні ферментні препарати значно впливають на білки спо-
лучної тканини м’яса і по-різному — на білки м’язових волокон. 
Так, папаїн найсильніше гідролізує міозин, а на актин діє обмежено. 
Найсильніше впливають на волокна колагену розчини бромелаїну і 
фіцину, але й папаїн також спричинює колагеноліз. Фіцин, папаїн і 
бромелаїн (у порядку ступеня їхньої активності) істотно впливають 
на еластинові волокна.



179

Розділ 3. Зміни біохімічних властивостей м’яса під впливом біологіч. і фізико-хімічних чинників

Дія ферментних препаратів тваринного походження. З фермен-
тів тваринного походження використовують трипсин, пепсин, хімо-
трипсин, реннін та ін. Максимальна активність у трипсину, хімо-
трипсину виявляється за рН 7–9, у пепсину — за рН 1,5–2,5.

Проте ферментні препарати тваринного походження не знайшли 
широкого практичного застосування внаслідок їхньої дії переважно 
на м’язові білки.

Запитання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте процеси, що відбуваються під час автолітичних 
змін у м’язовій тканині.

2. Дайте характеристику основним процесам перетворення глікогену 
в м’язовій тканині.

3. Дайте характеристику основним процесам перетворення нуклеотидів 
у м’язовій тканині.

4. Назвіть, чим зумовлені зміни структури м’язової тканини в процесі 
автолізу.

5. Охарактеризуйте основні процеси зміни активності ферментів у 
м’язовій тканині.

6. Дайте характеристику основним протеолітичним перетворення в 
м’язовій тканині.

7. У чому полягають зміни ультраструктур у процесі автолізу?
8. Дайте характеристику основним етапам процесу дозрівання м’яса.
9. Чим зумовлена зміна консистенції м’яса в процесі автолізу?
10. Як змінюється вологозв’язувальна здатність м’яса в процесі доз рі-

вання?
11. Які речовини беруть участь у формування смаку і аромату м’яса?
12. У чому полягає специфіка автолізу м’яса з ознаками DFD і PSE?
13. Перерахуйте і дайте характеристику основним способам інтенсифі-

кації дозрівання і поліпшення консистенції м’яса.
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3.2. Біохімічні зміни компонентів м’яса під дією мікробів

У м’ясі та м’ясопродуктах, що зберігаються або обробляються 
без спеціального захисту, практично завжди створюються умови 
для розвитку мікроорганізмів. Розвиваючися за відповідних умов 
у м’ясі, мікроорганізми спричинюють його псування, оскільки для 
свого обміну вони використовують складові частини м’яса і виді-
ляють продукти життєдіяльності, які різко погіршують його якість: 
смак, запах, колір, консистенцію. Багато з цих продуктів токсичні.

Залежно від складу мікрофлори, умов навколишнього серед-
овища (вологість, температура, світло), стану продукту швидкість 
і характер перетворень компонентів тканин м’яса можуть бути до-
сить різними. 

Для припинення життєдіяльності мікрофлори, що викликає 
псування м’яса та м’ясопродуктів, у м’ясній промисловості вико-
ристовують різні методи: заморожування, зневоднення (сушіння), 
нагрівання, посол та інші засоби консервування.

3.2.1. Перетворення білків та азотистих екстрактних речовин

Розщеплення білків та їх похідних, що спричинюють мікроорга-
нізми, одержало назву гниття. Такі бактерії, як Сlostridium, Bacillus 
та низка інші, містять протеолітичні ферментні системи, які швид-
ко виділяються в зовнішнє середовище і гідролізують білкові моле-
кули. Мікроорганізми засвоюють продукти розпаду білків і швидко 
піддають їх подальшим перетворенням.

У гнильному розкладанні білків можуть брати участь одночасно 
або послідовно аеробні та анаеробні мікроорганізми. Звичайно на 
початковій стадії гнильного розпаду на поверхні продуктів розвива-
ються аеробні мікроорганізми, а пізніше — анаероби. Накопичення 
кислих продуктів у процесі автолітичних перетворень тканинних 
компонентів створює несприятливі умови для каталітичної дії про-
теолітичних ферментів деяких мікроорганізмів. Тому на поверх-
ні м’ясопродуктів, що мають досить кислу реакцію, розвивається 
цвіль, активність протеаз яких виявляється в кислому середовищі. 
Від стомлених, хворих або збуджених перед забоєм тварин, що міс-
тять у м’язовій тканині мало глікогену, отримують м’ясо, нестійке 
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до зберігання, оскільки рН його через добу після забою становить 
більше 6,0. Життєдіяльність цвілі супроводжується утворенням 
кінцевих продуктів розпаду білкових речовин — аміаку і азотистих 
основ, які підвищують рН і роблять середовище сприятливим для 
розвитку гнильних мікроорганізмів.

Гнильний розпад білкових речовин, викликаний ферментними 
системами мікроорганізмів, може протікати по-різному залежно від 
властивостей білків, що розкладаються, зовнішніх умов і виду мі-
кроорганізмів. Під час гниття білків на початку утворюються білко-
ві фрагменти, поліпептиди і певна кількість вільних амінокислот. 

Процесом розпаду вільних амінокислот, що найчастіше трапля-
ються, є їх дезамінування, поширеним процесом — декарбоксилю-
вання (під впливом декарбоксилаз мікроорганізмів). Інші ферменти 
бактерій призводять до специфічних перетворень ряду амінокислот 
(схема 3.4). 

При розпаді амінокислот у найбільшій кількості накопичують-
ся оцтова і масляна кислоти, а потім мурашина і пропіонова, що 
додають продукту неприємного запаху. Кінцеві продукти розпаду 
амінокислот — індол, скатол, крезол, сірководень і меркаптани — є 
ще й отруйними речовинами, особливо індол і скатол. Розпад амі-
нокислот під впливом ферментів мікробів призводить до утворення 

 
Білки 
↓ 

Білкові фрагменти, поліпептиди 
↓ 

Амінокислоти 
↓  ↓  ↓ 

Дезамінування  Декарбоксилювання  Специфічний розклад 
 ↓  ↓ 

 аміни + СО2  триптофан → індол, скатол 
   тирозин → крезол, фенол 
   цистеїн → Н2S, меркаптани 

 

    
окислювальне (-2Н) → кетокислоти + NH3 → альдегіди + СО2  
гідролітичне (+Н2О) → оксикислоти + NH3 → спирт + СО2  
відновлювальне (+2Н) → жирні кислоти + NH3   
внутрішньомолекулярне 
(-NH3) 

→ ненасичені жирні 
кислоти + NH3 

  

Схема 3.4. Схема гнильного розпаду білкових речовин, спричинених 
ферментними системами мікроорганізмів
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простих органічних сполук, наприклад метану. Утворення аміаку 
можливе і під час дезамінування нуклеотидів, нуклеозидів і аміно-
пуринів.

Азотисті екстрактні речовини легко дифундують крізь обо-
лонки бактеріальних клітин і піддаються окислювальному розпаду, 
дезамінуванню і декарбоксилюванню з виділенням аміаку і вугле-
кислого газу. З деяких азотистих сполук можуть утворюватися спе-
цифічні продукти, зокрема з креатину утворюється отруйний ме-
тилгуанідин, з карнозину — гістамін.

3.2.2. Зміни пігментів

Поверхня свіжого м’яса при вільному доступі кисню має яскраво-
червоний колір (утворення оксиміоглобіну і оксигемоглобіну), вну-
трішні шари м’яса забарвлені в темно-червоний колір. Окислення в 
гемі двовалентного заліза до тривалентного спричинює утворення 
коричневих похідних гемпротеїну. Зелені гемпігменти і продукти 
їхнього подальшого окислення утворюються в м’ясопродуктах пе-
реважно при мікробному псуванні (схема 3.5).

Окислення міоглобіну за наявності редукуючих агентів призво-
дить до утворення двох гемпігментів зеленого кольору: сульфміо-
глобіну (взаємодія сульфіду з міоглобіном і киснем), який може 
бути знову переведений в первинний міоглобін, і холеміоглобіну 
(окислення міоглобіну речовинами, що не містять сірки, за наяв-
ності кисню), який вже не може бути перетворений на первинний 
міоглобін. Під час подальшого окислення сульфміоглобін і холеміо-
глобін розпадаються на вільний глобін, залізо і окислені тетрапіро-
лові структури (порфірину), що призводить до появи коричневого 
або жовтого забарвлення чи знебарвлення.

Пігменти м’яса змінюються внаслідок безпосередньої хіміч-
ної реакції з продуктами, що утворюються під час мікробно-фер-
ментативних перетворень (перекиси, сірководень та ін.) або в 
ре зультаті зміни окислювально-відновного потенціалу при накопи-
ченні продуктів ферментативно-мікробного розпаду компонентів 
тканин. Крім того, сульфміоглобін утворюється безпосередньо під 
впливом специфічних ферментів мікроорганізмів. Звичайно зелені 
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гемпігменти у внутрішніх шарах продукту утворюються під дією 
окислювальних агентів бактерійного походження, а на поверхні 
продуктів — під впливом сірководню.

Окислення ненасичених жирних кислот і гемпігментів протікає 
незалежно одне від одного, але між ними можуть відбуватися також 
реакції взаємного окислення, прискорюючи згіркнення жиру і зне-
барвлення м’ясопродуктів.

3.2.3. Перетворення ліпідів

Гідролітичні та окислювальні перетворення ліпідів, що відбува-
ються за тривалого зберігання, переважно немікробного походження. 
Проте в таких ліполітичних мікроорганізмів, як Pseudomonas та ін-
ших грамнегативних мікробів, цвілі та інших видів мікроорганізмів є 

 
Міоглобін 

(пурпуровий) 
Fe2+ 

Метміоглобін 
(коричневий) 

Fe3+ 

Холеміоглобін 
(зелений) 

Сульфміоглобін 
(зелений) 

Порфірини + глобін + залізо 
(коричневий, жовтий, безколірний) 

Оксиміоглобін 
(яскраво-

червоний) Fe2+ 

+O2

–O2

+O2

Сульфіди, +O2

Окислення 

Схема 3.5. Схема перетворень гемпігментів під час мікробного псування
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ферментні системи, що спричинюють гідролітичні та окислювальні 
перетворення ліпідів (схема 3.6). Ліпази зазначених мікроорганіз-
мів активно каталізують гідроліз ліпідів. Найлегше окислювальним 
перетворенням піддаються ненасичені жирні кислоти і насичені 
жирні кислоти з коротким ланцюгом. Високомолекулярні жирні 
кислоти стійкіші до таких перетворень. 

Під час бактерійного розщеплювання лецитину, холін, що ви-
вільняється, окислюючись, утворює отруйні речовини: нейрин, 
мускарин і триметиламін.

3.2.4. Перетворення вуглеводів

У аеробних умовах Pseudomonas, цвіль і дріжджі звичайно досить 
повно окисляють вуглеводи на поверхні м’яса та м’ясопродуктів до 
СО2 і Н2О. Під час неповного окислення накопичуються проміжні 
продукти — різні органічні кислоти. Такі перетворення вуглеводів 
зумовлюють деяке підкислення тканин, але продукти, що утворю-
ються, незначно впливають на запах і смак м’яса. При аеробних 
перетвореннях вуглеводів мікроорганізми одержують велику кіль-
кість енергії для свого розвитку і бурхливе зростання їх призводить 
до утворення пошкоджень на поверхні продукту. При анаеробних 
перетвореннях вуглеводів залежно від виду мікроорганізмів мо-
жуть утворитися різні продукти.

 
 Ліпіди  
 ↓ ↓ 

Тригліцериди  Лецитин 
↓          ↓          ↓ 

Гідроліз  Окислення  Холін 
         ↓          ↓ ↓ 

Вільні жирні кислоти 
органічні перекиси 

 Нейрин, мускарин, триметиланін 
(отруйні речовини) 

↓   
Альдегіди, кетон низькомолекулярні 

жирні кислоти та оксикислоти 
  

Схема 3.6. Схема розпаду ліпідів під дією мікробів



185

Розділ 3. Зміни біохімічних властивостей м’яса під впливом біологіч. і фізико-хімічних чинників

Гомоферментативні молочнокислі бактерії (стрептококи, деякі 
лактобацили та ін.) розщеплюють глюкозу на дві молекули пірови-
ноградної кислоти, яка не піддається декарбоксилюванню, як при 
спиртовому бродінні, а відбувається утворення молочної кислоти.

Гетероферментативні молочнокислі бактерії сприяють розще-
пленню вуглеводів з утворенням еквімолекулярних кількостей ета-
нолу, СО2 і молочної кислоти.

У багатьох видів Сlostridium різноманітні активні ферментні 
системи сприяють утворенню з вуглеводів великої кількості газу 
(СО2 і Н2), оцтової та масляної кислот, ацетону, етанолу і бутанолу, 
іноді ізопропілового спирту.

3.2.5 Біохімічні основи використання мікрофлори у процесі 
виробництва м’ясопродуктів

Разом з гнильними в м’ясопродуктах наявні й корисні мікро-
організми. Це головним чином різні види молочнокислих бактерій, 
мікрококи і дріжджі.

Щоб запобігти діяльності небажаної мікрофлори та інтенси-
фікації ферментативних перетворень, під час виробництва деяких 
м’ясопродуктів (сирокопчених і сиров’ялених ковбас, копченостей 
та ін.) вводяться штучно підібрані бактеріальні культури. При цьо-
му створюють певні комбінації культур — «закваски», які вводять 
до продукту з метою запобігання діяльності небажаної мікрофло-
ри, створення букету аромату і смаку та прискорення дозрівання 
м’ясопродуктів.

Найбільше використовують різні культури молочнокислоих 
бактерій. Молочнокислі бактерії, зброджуючи цукор, створюють 
умови (рН, окислювально-відновний потенціал), що сприяють 
розпаду лізосом і позитивно впливають на ензиматичні реакції, зу-
мовлені активністю тканинних ферментів. Молочнокислі бактерії 
виділяють ферменти, які каталізують розпад вуглеводів. При цьо-
му утворюються і накопичуються продукти, що поліпшують смак і 
аромат продукту.

Найважливішою є протеолітична активність молочнокислих 
бактерій. Протеолітичні системи внутрішньоклітинних ферментів 
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молочнокислих бактерій мають широку специфічність і відіграють 
важливу роль у протеолізі білків тканин. Тому посилення лізису 
молочнокислих бактерій необхідно розглядати як одне з можливих 
джерел прискорення дозрівання м’ясопродуктів і підвищення ніж-
ності м’яса. При цьому утворюються продукти (попередники), що 
створюють специфічний аромат і смак даному м’ясопродукту.

У попередньому підрозділі посібника було вказано на викорис-
тання мікробних ферментних препаратів для підвищення ніжності 
відрубів яловичини.

Запитання для самоконтролю

1. Наведіть характеристику процесам, що відбуваються з білками та 
азотистими речовинами м’яса під дією мікробів різних видів.

2. Розкрийте процес перетворення пігментів за мікробного псування.
3. Яка схема розпаду ліпідів під впливом мікробів?
4. Яким перетворенням піддаються вуглеводи м’яса під впливом мік-

робів?
5. Яке практичне використання мікрофлори в технології м’ясопро-

дуктів?
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3.3. Біохімічні зміни м’яса під час холодильного оброблення

3.3.1. Характеристика консервації холодом

Консервація холодом — найпоширеніший спосіб збережен-
ня якості м’яса і м’ясопродуктів. На відміну від посолу, сушіння, 
нагрівання і копчення, при цьому способі значною мірою зберіга-
ються первинні властивості свіжого продукту. На підприємствах 
м’ясопереробної галузі холодильному обробленню піддається прак-
тично вся сировина, що переробляється, — м’ясо, жир, субпродукти, 
кров, ендокринно-ферментна сировина.

Поняття «холодильне оброблення» включає процеси охолоджу-
вання, підморожування, заморожування і розморожування.

Охолоджування м’яса — складний теплофізичний процес, який 
включає відведення тепла з внутрішніх шарів і випаровування во-
логи з поверхні. Випаровування вологи з поверхні продукту при-
зводить до ущільнення поверхневого шару і підвищення в ньому 
концентрації розчинених речовин.

Теплопровідність м’яса залежить від співвідношення кількості 
жирової та м’язової тканин, оскільки теплопровідність жирової тка-
нини майже удвічі менша, ніж м’язової.

Під час охолодження відбувається звичайний розвиток автолі-
тичних процесів.

Поліпшення якісних характеристик м’яса на стадії подальшого 
зберігання охолодженого м’яса пов’язане з частковою дисоціацією 
актоміозинового комплексу і протеолітичним розпадом білків сар-
коплазми та міофібрил за рахунок протеаз, активність яких зале-
жить від ступеня виходу лізосом і величини рН.

Взаємодія м’яса і м’ясопродуктів з навколишнім середовищем у про-
цесі охолодження і подальшого зберігання призводить до таких змін:

– втрата маси — в результаті випаровування вологи з поверх-
невих шарів;

– зміна кольору м’язової тканини — в результаті зміни концент-
ра ції міоглобіну в поверхневому шарі (внаслідок випарову-
вання вологи) і утворення метміоглобіну;

– окислення ліпідів.
В результаті охолодження загальмовується розвиток небажаної 

мікрофлори, який тим більший, чим температура м’яса ближча до 
точки замерзання тканинної рідини.
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Для зберігання м’яса і м’ясопродуктів від псування, збільшення 
термінів їх зберігання застосовують низькі температури (підморо-
жування, заморожування). При цьому затримується або запобіга-
ється мікробіальне псування, гальмуються автолітичні процеси, що 
призводять до глибокого розпаду компонентів сировини тваринно-
го походження.

Зміни в тканинах під час заморожування і зберігання в заморо-
женому стані спричинюються складним комплексом перетворень, 
які впливають на якість м’яса та м’ясопродуктів (схема 3.7).

Схема 3.7. Біохімічні зміни м’яса під час заморожування 
та подальшого зберігання

 
Фактори, що впливають на якість мۥяса під час 

заморожування та зберігання в замороженому стані

Вид і стан 
сировини

Маса, кількість 
жиру, стан 
поверхні

Параметри 
процесу

Швидкість, 
температура, 
вологість 
повітря

Ступінь розвитку 
автолізу до 

заморожування,
кількість АТФ, 
глікогену, 
значення рН

Початкове 
мікробіологічне 
обсіменіння

Процеси, що відбуваються під час заморожування та подальшого зберігання

Заміна якості 
білків

Денатурація та розпад 
білкових структур.

Інтенсивні агрегаційні 
взаємодії 

міофібрилярних білків

Окислювальні 
процеси

Окислення жирів
Зміна кольору

Уповільнення 
автолітичних 
процесів

Уповільнення 
діяльності 
тканинних  
ферментів,

уповільнення 
розпаду 

глікогену, АТФ

Інгібування 
розвитку 
мікрофлори
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3.3.2. Фізичні зміни під час заморожування і зберігання м’яса

Зміна властивостей біологічних об’єктів під час заморожування 
зумовлена головним чином процесами кристалізації води. Процес 
кристалоутворення призводить до зміни фізичних характеристик 
матеріалу і може супроводжуватися змінами його фізико-хімічних, 
біохімічних і морфологічних властивостей. Замороженими вважа-
ються продукти, в яких приблизно 85% води перетворено на лід.

Розмір, форма і розподіл кристалів льоду в м’ясі залежать від 
умов заморожування, його початкових властивостей. Стан мембран 
і клітинних оболонок, іонна і молярна концентрація розчинених ре-
човин окремих морфологічних утворень м’язового волокна, ступінь 
гідратації білків зумовлюють особливості локалізації льоду в систе-
мі, розмір і форму кристалів льоду.

Кількість і величина кристалів льоду, що утворюються під час 
замерзання рідини, а також рівномірність розподілу льоду між клі-
тинами і міжклітинною рідиною й товщиною продукту, що заморо-
жується залежать від швидкості заморожування. Чим вище швид-
кість тепловідведення в зовнішнє середовище, тим більша кількість 
кристалів утворюється, і менші розміри кожного з них.

При повільному заморожуванні тканин центри кристалізації 
утворюються раніше в міжклітинному просторі, оскільки міжклі-
тинна рідина має дещо меншу концентрацію, а значить, вище зна-
чення кріоскопічної точки, чим внутрішньоклітинна. Але як тільки 
вони утворюються, концентрація міжклітинної рідини і її осмотич-
ний тиск зростають, вода дифундує з клітини в міжклітинний про-
стір. При цьому в міжклітинній речовині утворюються великі крис-
тали, які тиснуть на клітини, викликаючи розтягування і часткове 
руйнування їхніх структур. Проте сарколема при цьому залишить-
ся інтактною.

Від розмірів кристалів льоду, що утворюються, залежить ступінь 
збереження цілісності природної структури тканин. Чим більше по-
рушена структура тканин під час заморожування, тим більші втра-
ти м’ясного соку під час розморожування м’яса та його подальшому 
обробленні.

Швидке заморожування м’яса (за температури 35–40°С) призво-
дить до утворення кристалів льоду не тільки в міжклітинних про-
сторах, а й у клітинах. Швидкість утворення їх вища за швидкість 
переміщення вологи, тому велика частина рідини виявляється 
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замороженою там, де вона знаходилася до заморожування. За та-
кого способу заморожування утворюються дрібні кристали льоду. 
У цьому випадку розподіл вимороженої води мало відрізняється 
від особливостей розподілу її в свіжому м’ясі і майже не спостеріга-
ється гістологічних змін у м’язовій тканині.

У різних шарах м’язів кристали льоду утворюються по-різному, 
оскільки темп тепловідведення і швидкість заморожування неодна-
кові.

Значення номінальної швидкості заморожування наведені в 
табл. 3.4.

Таблиця 3.4
Значення номінальної швидкості заморожування

Швидкість заморожування Значення швидкості заморожування, 
см/год

Дуже повільне 0,1–0,2
Повільне 0,2–1,0
Швидке 1,0–5,0
Дуже швидке 5,0–20,0

Характер кристалоутворення залежить від глибини автолізу 
м’яса, що поступає на заморожування. Заморожування м’яса на 
ранніх стадіях автолізу призводить до утворення дрібних кристалів 
льоду всередині м’язового волокна. Висока гідратація білків парно-
го м’яса і низька проникність сарколеми перешкоджають перемі-
щенню вологи з м’язового волокна, внаслідок чого кристали льоду 
зосереджені всередині. Зміна стану білків міофібрил до моменту 
посмертного заклякнення м’яса, різке зменшення їх гідратації при 
збереженні на цій стадії автолізу досить високих бар’єрних власти-
востей мембран призводять до кристалізації вологи зовні і всере-
дині м’язового волокна. На подальших стадіях автолізу внаслідок 
підвищення проникності сарколеми кристали льоду утворюються 
головним чином між м’язовими волокнами. При цьому фіксуються 
розриви сарколеми.

Таким чином, формування кристалів льоду в такій складній 
системі, як м’ясо, залежить від швидкості заморожування, фізико-
хімічних і структурних властивостей м’язової тканини, що визна-
чаються глибиною і характером автолізу. 
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У швидкозамороженому м’ясі, що зберігається за температури 
вищої, ніж температура заморожування, може відбуватися зрос-
тання кристалів льоду завдяки вторинній кристалізації.

За тривалого зберігання тканин у замороженому стані на нього 
впливають різні зміни, супутні кристалізації льоду.

Для м’ясного соку, який є сольовим розчином білка, початко-
ва температура замерзання (кріоскопічна точка) складає 0,6–1,2°С. 
За цієї температури з тканинних рідин починає виморожуватися 
вода і, утворюються гіпертонічні розчини, концентрація яких весь 
час збільшується в міру зниження температури. Виморожування 
води сприяє кращому контакту білкових частинок, створює спри-
ятливі умови для взаємодії активних груп білкових макромолекул 
з утворенням міцних зв’язків між ними. Дія гіпертонічних розчинів 
зумовлює денатурацію і розпад білкових структур, насамперед лі-
попротеїдів, а потім інших білкових комплексів.

Ступінь таких змін залежить від тривалості дії гіпертонічного 
середовища в процесі заморожування і тривалості зберігання в за-
мороженому стані. Тому перевага швидкого заморожування м’яса 
або ізольованих органів і тканин полягає насамперед у тому, що 
після видалення льоду залишається менше часу для дії гіпертоніч-
них розчинів на біоструктури, оскільки евтектична точка (точка фа-
зового переходу речовини) цих розчинів буде досягнута швидше. 
Шкідливого впливу гіпертонічних розчинів можна уникнути, якщо 
тканини заморожувати швидко і зберігати за –35 ÷ –40° С, коли солі 
вже не знаходяться в розчиненому стані.

3.3.3. Автолітичні зміни та особливості дозрівання

У період заморожування та за подальшого зберігання м’яса в за-
мороженому стані діяльність тканинних ферментів різко уповіль-
нюється, але не припиняється навіть за дуже низьких температур і 
відбуваються автолітичні зміни компонентів м’яса. Залежно від ав-
толітичних змін, що відбулися до заморожування, ці перетворення 
мають низку особливостей.

У період заморожування першорядне значення має швидкість 
зниження температури, а під час зберігання — температура, від 
якої залежить швидкість ферментативних процесів. Чим швидше 
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заморожування, тим раніше загальмовуються автолітичні проце-
си: затримується розпад глікогену, рН не встигає різко знизитися, і 
менше змінюються властивості м’яса.

Крім зниження температури, на швидкість автолітичних змін 
м’яса впливає і підвищення концентрації солей у процесі заморо-
жування, що призводить до інгібування більшості хімічних реакцій. 
Разом з цим у результаті виходу ферментів з лізосом і відносного 
збільшення концентрації активаторів спостерігається підвищення 
деяких біохімічних перетворень.

Властивості м’яса після його зберігання в замороженому стані 
істотно залежать від глибини автолітичних змін тканин до моменту 
повного заморожування.

У м’ясі, замороженому в парному стані, активність ферментів 
зберігається досить добре. Дозрівання розмороженого м’яса при 
збереженні активності протеолітичних ферментів значно посла-
блює агрегаційні взаємодії. Збільшується реактивність кислих і 
основних груп у білках м’язів. Процес дозрівання розмороженого 
м’яса багато в чому аналогічний дозріванню немороженого м’яса: 
інтенсивність гліколітичних, амілолітичних і, що особливо важли-
во, протеолітичних перетворень вища, що приводить до підвищення 
його ніжності та накопичення продуктів, які надають смаку і арома-
ту. Проте ці перетворення проходять на базі глибоких агрегаційних 
перетворень, особливо білків актоміозинового комплексу, за трива-
лого зберігання мороженого м’яса. Не дивлячись на це, дозрівання 
розмороженого м’яса, замороженого без попереднього автолізу, є 
важливим засобом підвищення його ніжності та накопичення про-
дуктів, що надають смаку і аромату (внаслідок значного підвищен-
ня вмісту вільних амінокислот).

М’ясо, заморожене до моменту посмертного заклякання не від-
різняється за смаковими властивостями від м’яса, замороженого в 
парному стані. Проте під час розморожування і, особливо, за по-
дальшого оброблення таке м’ясо втрачає багато м’ясного соку вна-
слідок порушення в процесі попереднього автолізу багатьох мі-
кроструктур і цілісності мембран. Дозрівання такого м’яса після 
розморожування не завжди приводить до достатнього поліпшення 
ніжності, що пояснюється втратою активності ферментів у моро-
женому стані, оскільки вони до заморожування були вивільнені з 
«захисних» структур (лізосом). Чим більша тривалість зберігання 
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м’яса в мороженому стані, тим більше інактивуються ферменти 
(особливо міозинова АТФ-аза). 

За тривалого зберігання м’яса в мороженому стані (понад 2–4 
місяці) відбувається зв’язування (спад) вільних амінокислот, що 
беруть участь в утворенні смаку і аромату вареного м’яса (глютамі-
нова кислота, треонін, валін, гістидин та ін.)

М’ясо в стані посмертного заклякання для заморожування не-
придатне. Під час розморожування такого м’яса відбуваються зна-
чні втрати м’ясного соку м’ясо залишається в’ялим і разом з тим 
жорстким, смак і аромат такого м’яса виражені погано. 

Перетворення глікогену. Автолітичні перетворення м’язового 
глікогену в процесі заморожування м’яса відрізняються від пере-
творень, що відбуваються за позитивних температур.

Під час заморожування м’яса гліколітичний розпад м’язового 
глікогену проходить з меншою швидкістю, якщо температура ниж-
ча. Заморожування м’яса на ранніх термінах автолізу і за нижчої 
температури дає можливість звести до мінімуму накопичення про-
дуктів гліколізу. Чим більше зберігаються м’язи в замороженому 
стані і чим вища температура їх холодильного оброблення, тим мен-
ше вони містять редукуючих вуглеводів.

Інтенсивність гліколітичних перетворень у розморожених м’я-
зах м’яса в 2–3 рази вища, ніж у тих, що не були заморожені, і тим 
більша, чим вищий рівень глікогену в м’язах і чим нижча була тем-
пература заморожування і холодильного зберігання.

Під час заморожування м’язів виявлено наростання амілолітич-
них (гідролітичних) перетворень глікогену, що може бути наслід-
ком виходу «кислих» глікозидаз з обмежуючих структур (лізосом) 
і активації всіх глікозидаз іонами хлору.

У розморожених м’язах разом з гліколітичними перетворення-
ми гідроліз є одним з найважливіших шляхів ферментативного роз-
паду глікогену. Різке підвищення гліколітичних перетворень у роз-
мороженій тканині пов’язане і з включенням у ці процеси продуктів 
гідролізу глікогену (глюкози).

Перетворення АТФ. Автолітичні перетворення АТФ у м’язах 
при холодильному обробленні характеризуються низкою особли-
востей. 

Розпад АТФ м’язової тканини відбувається інтенсивно лише на 
першій стадії заморожування. Заморожування та зберігання м’язів 
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у мороженому стані зумовлює різке гальмування розпаду АТФ. 
Морожені м’язи (заморожені в гарячо-парному стані) навіть піс-
ля дуже тривалого зберігання мають істотну кількість АТФ. Все ж 
таки під час заморожування та зберігання в мороженому стані ви-
являється певний спад АТФ, оскільки основне джерело її поповне-
ння — гліколітичні перетворення — за таких умов інгібуються.

Розморожування м’язів супроводжується розпадом АТФ. У той 
же час відбувається її ресинтез, оскільки під час розморожування 
м’язів відбуваються інтенсивні гліколітичні перетворення.

3.3.4. Особливості зміни властивостей білків м’язової тканини

Різні методи заморожування спричинюють різні зміни гідра-
тації та заряду м’язових білків, характер яких значною мірою за-
лежить від об’єму автолітичних перетворень до заморожування. 
Найефективніше швидке заморожування гаряче-парного м’яса для 
збереження нативних властивостей білків.

Денатурація та агрегація білків під час заморожування пов’язані 
з ушкоджувальною дією підвищених концентрацій солей у тка-
нинних розчинах і зумовлені послабленням водневих зв’язків, що 
визначають нативну структуру макромолекул. Зменшення об’єму 
рідкої фази в результаті утворення льоду призводить до зближен-
ня білкових молекул з подальшим утворенням міжмолекулярних 
зв’язків. Не виключена також можливість механічної денатурації 
білків внаслідок розвитку під час заморожування напруг, достатніх 
для розриву пептидних зв’язків.

Зміна нативного стану м’язових білків залежить від структур-
ної організації макромолекул. Підвищення концентрацій солей при 
кристалізації вологи в тканинах не призводить до значної денату-
руючої дії на глобулярні білки саркоплазми. Для них характерна 
стабільність властивостей у широкому діапазоні температур замо-
рожування. На відміну від глобулярних, білки міофібрил під час 
заморожування м’яса піддаються денатураційним змінам, з подаль-
шою агрегацією.

Пошкоджувальна дія заморожування залежить значною мірою 
від гідратації білків до моменту заморожування. Наявність значного 
інтервалу між ізоелектричною точкою м’язових білків, рН парного 
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м’яса і м’яса з низьким вмістом молочної кислоти протягом авто-
лізу зумовлює високу їх гідратацію. Завдяки цьому — можливість 
конформації білків, їх агрегації з подальшим виділенням з фази об-
межена.

Агрегаційні взаємодії міофібрилярних білків під час заморожу-
вання інтенсивніші, ніж під час зберігання м’язів в умовах низьких 
позитивних температур. Під час заморожування та зберігання м’язів 
зменшується екстрагування білків актоміозинового комплексу (на-
віть за високого вмісту АТФ), реактивність тиолових груп міозину, 
різко зменшується реактивність кислих і основних груп в усіх біл-
ках (інтенсивніше для м’яса, яке дозріло перед заморожуванням). 
Екстрагованість міозину в процесі холодильного оброблення м’яса 
в різних видів м’язів неоднакова, що пояснюється різним ступенем 
агрегаційних взаємодій внаслідок не тільки особливостей струк-
турних змін, а й специфічності структури міофібрил.

Акт заморожування не призводить до різких змін властивостей 
білків саркоплазми, при цьому не відбувається істотних змін їх роз-
чинності. Білки фракцій міогенової групи найбільш стійкі до дій 
холодильного оброблення м’язів.

Характер агрегаційних взаємодій контрактильних білків під час 
заморожування м’язів дещо відрізняється від м’язового заклякання в 
чистому вигляді. Основні зміни під час заморожування зумовлені ви-
морожуванням води. Оскільки міозинова АТФ-аза під час заморожу-
вання інгібується, значного скорочення структур контрактильних біл-
ків за рахунок енергії АТФ під час заморожування не відбувається.

За тривалого зберігання заморожених м’язів відбувається по-
дальше (після заморожування) зниження екстрагування міози-
ну і білків саркоплазми, причому помітніше із збільшенням часу 
зберігання. Причиною таких змін є, окрім виморожування води, і 
структурні зміни, що сприяють агрегаційним взаємодіям. Екстра-
гованість міозину в заздалегідь автолізованих перед заморожуван-
ням м’язах за однакового терміну зберігання помітно нижча, ніж у 
м’язів, заморожених у неавтолізованому стані. 

Тривале зберігання м’язів у замороженому стані супроводжу-
ється такими внутрішньомолекулярними і міжмолекулярними вза-
ємодіями міозину, в результаті яких навіть після оброблення сечо-
виною реактивність (доступність) сульфгідрильних і дисульфідних 
груп цього білка різко знижується.
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Характер зміни кислотності середовища м’яса пов’язаний на-
самперед зі зміною систем небілкової природи. Разом з цим зміна 
кислотності в м’ясі значною мірою зумовлена особливостями змін 
білків. У період найбільших структурних змін білків виявляється 
міцніше зв’язування водневих іонів і зменшення їх у середовищі, 
що особливо чітко спостерігається в процесі зберігання морожено-
го м’яса.

Специфічне заклякання, яке спостерігається під час розморожу-
вання, є наслідком скорочення, а також результатом агрегаційних 
взаємодій міофібрилярних білків (ущільнення міофібрил), особли-
во вираженим за тривалих термінів зберігання.

Дозрівання розмороженого м’яса супроводжується деструктив-
ними змінами міозину, значним підвищенням його екстрагованості 
та різким зниженням ферментативної активності.

Розморожування м’язів відразу після заморожування супрово-
джується неоднаковим підвищенням екстрагованості білків сарко-
плазми в різних видах м’яса, що залежить від ступеня автолізу до 
заморожування і рівня протеолітичної активності, який неоднако-
вий для різних видів м’язів. У м’язах з високим рівнем протеолітич-
ної активності екстрагування білків саркоплазми під час розморо-
жування значне.

3.3.5. Особливості змін властивостей м’яса в разі 
холодильного оброблення

Водоутримувальна здатність значно змінюється за різних спо-
собів холодильного оброблення у одних і тих самих м’язів і зале-
жить від стану білків.

Заморожування і швидке розморожування неавтолізованих 
м’язів зумовлює більш різке зниження водоутримувальної здатнос-
ті, ніж на початку автолізу охолодженого м’яса. Такі зміни спри-
чинено інтенсивною між- і внутрішньомолекулярною взаємодією 
гідрофільних груп у білках внаслідок виморожування води. Збері-
гання м’яса в мороженому стані сприяє подальшому зниженню во-
доутримувальної здатності; вона зменшується тим більше, чим до-
вший термін зберігання. Якщо для холодильного оброблення беруть 
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м’ясо в стані заклякання, що має низьку водоутримуючу здатність, 
гідрофільні групи якого вже витрачені на утворення між- і внутріш-
ньомолекулярних зв’язків, то заморожування і розморожування ви-
кликає порівняно невеликі зміни водоутримуючої здатності.

Характер зменшення водоутримуючої здатності в процесах за-
морожування та зберігання в мороженому стані відповідає змінам 
реактивності кислих і основних груп у білках м’язів, зокрема, реак-
тивності сульфгідрильних груп у міозині.

Величина зменшення і подальшого наростання водоутриму-
вальної здатності під час холодильного оброблення залежить від 
виду м’язів. У м’язах з глибоким і тривалим закляканням спосте-
рігається інтенсивне довготривале зменшення водоутримувальної 
здатності. Це пов’язано як з характером заклякнення взагалі, так і зі 
специфікою агрегаційних взаємодій.

Дозрівання розмороженого м’яса підвищує водоутримуваль-
ну здатність м’язів. Це залежить від стану білків, розвитку агрега-
ційних взаємодій і збереження певного рівня протеолітичної ак-
тивності. Все це, в свою чергу, зумовлено ступенем автолізу перед 
холодильним обробленням, умовами заморожування і тривалістю 
зберігання в мороженому стані.

У жировій тканині розвиваються процеси окислювального псу-
вання і накопичуються продукти окислення жиру. Під час трива-
лого зберігання замороженого м’яса внаслідок окислення жиру 
можуть накопичуватися токсичні продукти. Органолептичні по-
казники жирової тканини свинини починають змінюватися раніше, 
ніж яловичини. Під час зберігання заморожених свинячих туш спо-
стерігається пожовтіння жирової тканини. Зміна жирової тканини 
під дією кисню повітря в більшості випадків (крім нежирної ялови-
чини) відіграє вирішальну роль для термінів зберігання м’яса.

Колір м’яса при збільшенні термінів зберігання стає темнішим в 
результаті концентрації пігментів у підсушеному верхньому шарі, 
а також внаслідок окислення міоглобіну і оксиміоглобіну в метмі-
оглобін. 

Кількість водорозчинних вітамінів під час зберігання морожено-
го м’яса залежить від температури зберігання. Жиророзчинні віта-
міни менш стійкі. Вітамін Е, зокрема, руйнується майже повністю, 
що зменшує опірність жиру під час окислення; вітамін А зберігаєть-
ся тривалий час.
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3.3.6. Вплив заморожування на мікроорганізми і ферменти

Заморожування супроводжується зниженням концентрації та 
активності мікроорганізмів без їх повного знищення та інактивації 
ферментів. Стійкість мікробної клітини до заморожування зале-
жить від виду і роду мікроорганізмів, стадії їх розвитку, швидкості 
та температури заморожування, складу середовища.

Оскільки деякі види мікроорганізмів розмножуються за темпе-
ратури –12°С, продукти слід заморожувати до нижчої температури 
і зберігати за температури не вище ніж –15°С.

Загибель мікроорганізмів за низьких температур відбувається 
внаслідок зміни структури клітинної протоплазми і порушення об-
міну речовин. За температури –20 ÷ –25°С повністю припиняються 
ферментативні процеси в клітинах і сповільнюється денатурація 
клітинних колоїдів. З цієї причини за низьких температур швид-
кість загибелі мікроорганізмів менша, ніж за –8 ÷ –12°С. Таким 
чином, заморожування за низьких температур знищує мікрофло-
ру не повністю. Тому під час виробництва швидкозаморожених 
м’ясопродуктів необхідно контролювати мікробіологічне забруд-
нення і стежити за рівнем особистої та виробничої гігієни.

Крім негативної дії живих мікроорганізмів, небезпеку являє дія 
ферментів, що зберігаються в продукті після загибелі мікроорга-
нізмів, які синтезують їх. Так, внаслідок активності ліпази гідроліз 
жирів може продовжуватися навіть за температури –20°С. За зни-
ження температури заморожування активність ферментів зменшу-
ється.

Після розморожування активність більшості ферментів віднов-
люється. Активність ферментів істотно знижується при повторно-
му заморожуванні та розморожуванні.

3.3.7. Зміни властивостей м’яса під час розморожування

Мета розморожування — одержати м’ясо з властивостями, 
близькими до тих, які воно мало до заморожування. Повного від-
новлення первинних властивостей м’яса не відбувається, оскільки 
в період заморожування і подальшого зберігання в ньому відбува-
ються деякі незворотні зміни у зв’язку з розвитком автолітичних, 
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окислювальних та інших процесів. Під час розморожування продо-
вжується автоліз тканин. Швидкість автолітичних змін у тканинах 
розмороженого м’яса дещо вищий, ніж у тканинах охолодженого.

Під час відтанення м’яса виділяється м’ясний сік, що містить 
різні азотисті та безазотисті екстрактні речовини, розчинні білки, 
мінеральні речовини, вітаміни. Утримування клітинної рідини зна-
чною мірою залежить від здатності м’язових білків зв’язувати віль-
ну рідину і насамперед від стану міофібрилярних білків. Навіть 
невеликі зміни при денатурації в міофібрилах і дегідратація міози-
ну і актину під час заморожування та зберігання в замороженому 
стані зумовлюють значне зменшення водоутримувальної здатності 
м’язових волокон.

Величина втрат соку і вміст у ньому білків під час розморожу-
вання м’яса залежать від глибини автолізу до заморожування, умов 
заморожування і тривалості зберігання в мороженому стані, гідро-
фільних властивостей тканин, ступеня руйнування структури тка-
нини, а також від способу розморожування.

Зміни гідрофільних властивостей пов’язані з інтенсивними 
агрегаційними змінами, денатурацією, під час заморожування, збе-
рігання м’яса в замороженому стані та розморожуванні, а також зі 
змінами в процесі автолізу. Під час зберігання м’яса в мороженому 
стані змінюється кислотність його середовища. Інтервал між рН 
середовища та ізоелектричною точкою білків зменшується, гідро-
фільність білків знижується.

У м’язах, що не піддавалися автолізу перед заморожуванням, 
руйнування клітинних структур менш інтенсивне і втрати м’ясного 
соку під час розморожування нижчі.

Значна частина втрат м’ясного соку відбувається не через меха-
нічне руйнування клітин, а через дифузії клітинної вологи в між-
клітинний простір під час повільного заморожування.

На якість м’яса негативно впливає коливання температури при 
його зберіганні в замороженому стані (особливо повторне замо-
рожування розмороженого м’яса), що призводить до збільшення 
ушкодження тканин і, отже, збільшення втрат білків і різних екс-
трактивних речовин. Тому двічі заморожене м’ясо після повторного 
розморожування може бути позбавлене значної кількості розчин-
них поживних речовин і мати знижені смакові якості.
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Запитання для самоконтролю

1. Які процеси включає холодильне оброблення. У чому їх особ-
ливість?

2. Чим зумовлені особливості кристалоутворення вологи в м’язовій 
тканині?

3. Які чинники впливають на якість продукту під час заморожування?
4. У чому полягають особливості автолітичних змін і дозрівання м’яса 

в процесі холодильного оброблення?
5. У чому полягають особливості перетворень м’язового глікогену в 

процесі заморожування?
6. У чому полягають особливості перетворень АТФ в м’язах під час 

холодильного оброблення?
7. Які відбуваються зміни з білками м’язової тканини в процесі замо-

рожування?
8. Як змінюється вологозв’язувальна здатність м’яса при холодильно-

му обробленні?
9. Які зміни відбуваються в жировій тканині?
10. Як впливає заморожування на мікроорганізми?
11. У чому полягають зміни властивостей м’яса під час розморожу-

вання?
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3.4. Зміни у м’ясі в процесі соління 

3.4.1. Характеристика процесу соління

Для досягнення необхідних технологічних і споживчих власти-
востей готового продукту (смаку, аромату, кольору, консистенції), 
а також запобігання мікробіологічного псування проводять соління 
м’яса.

Соління — це оброблення сировини кухонною сіллю і витримка 
її протягом певного часу, достатнього для завершення процесів, у 
результаті яких продукт набуває необхідних властивостей. Нако-
пичення солі у м’ясі в оптимальній кількості надає йому солоного 
смаку і консервує. Поєднання соління з іншими консервуючими 
діями (охолодженням, зневодненням, коптінням, тепловим оброб-
ленням) надійно зберігає готовий продукт від псування.

Соління є складною сукупністю різних за своєю природою про-
цесів:

– масообміну (накопичення в м’ясі необхідної кількості солиль-
них речовин і їх рівномірний розподіл по об’єму продукту, а 
також можлива втрата солерозчинних речовин м’яса);

– зміна білкових та інших речовин м’яса;
– зміна вологості та вологозв’язувальної здатності м’яса;
– зміна маси;
– зміна мікроструктури продукту у зв’язку зі специфічним роз-

витком ферментативних процесів за наявності солильних ре-
човин та механічних дій;

– утворення смаку і аромату в результаті ферментативних і мік-
ро біологічних процесів;

– зміна якісного та кількісного складу мікрофлори;
– розвиток реакцій кольороутворення.
Цей процес використовується при виготовленні різноманітних 

ковбасних виробів, копченостей та інших м’ясопродуктів. Під час 
соління м’яса в сухому або у вигляді розсолу вводять чисту кухонну 
сіль або в комбінації з нітратами, нітритами, фосфатами, цукром, 
спеціями та ін. Соління може тривати від 6 год до 7 діб під час ви-
робництва ковбас і до 60 діб під час виробництва копченостей.

Розрізняють соління сухе (оброблення сухою солильною су-
мішшю), мокре (у вигляді розсолу) і змішане (поєднання сухого і 
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мок рого способів). За будь-якого методу відбувається масообмін 
між солильними речовинами і розчинними складовими частина-
ми продукту, внаслідок чого змінюються його маса і структурно-
механічні властивості.

3.4.2. Соління як дифузійно-осмотичний процес

Соління — це дифузійно-осмотичний процес. Сіль проникає в 
м’ясо дифузійним шляхом через систему пор і капілярів тканин і 
осмотичним шляхом через численні зовнішні та внутрішні мембра-
ни і оболонки, що вкривають волокна і їх пучки; причому уздовж 
волокон системою капілярів сіль проникає швидше, ніж осмотич-
ним шляхом. В результаті підвищується осмотичний тиск усеред-
ині м’язового волокна, що збільшує надходження води до нього і 
сприяє збільшенню набухання м’яса.

Дифузійні процеси у м’ясі підпорядковані другому закону ди-
фузії:

2

2
,

dc d c
D

d dxt
=

де   с — концентрація дифузійних речовин, %;
t  — тривалість процесу дифузії (засолу), с;
D — коефіцієнт дифузії речовини у воді, м2 ⋅ с–1;

2

2

d c
dx

 — градієнт концентрації в напрямі дифузії, %/м–1.

Під час соління іони кухонної солі та інші компоненти, що зна-
ходяться в розсолі, починають переміщуватися вглибину м’яса, а 
розчинні в сольових розчинах хімічні сполуки тканин (білки, екс-
трактні, мінеральні речовини, водорозчинні вітаміни) надходити до 
розсолу. Вода залежно від концентрації розсолу або виводиться з 
продукту в розсіл (при сухому солінні), або поглинається з розсо-
лу продуктом (мокре соління). Слід зазначити, що сіль проникає у 
м’ясо лише у вигляді розсолу. При сухому способі сіль розчиняєть-
ся м’ясним соком, що виділяється, а потім переміщується углибину 
м’яса.
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Швидкість процесу залежить від багатьох чинників (схема 3.8). 
Чим більша різниця концентрацій солі в розсолі і в тканинах, тим 
більша швидкість дифузійно-осмотичного процесу і тим швидше 
сіль проникає в тканину. Швидкість процесу зростає з підвищенням 
температури. На проникність м’яса впливають його склад і будова. 
Наприклад, у м’язову тканину сіль проникає швидше, ніж у жирову і 
сполучну. Проникність м’язової, сполучної та жирової тканин пере-
бувають у співвідношенні приблизно 8:3:1. При цьому м’язова ткани-
на має анізотропні властивості: проникність її уздовж волокон майже 
на 11% вища, ніж упоперек волокон, що свідчить про переміщення 
солильних речовин переважно по міжклітинному простору тканини.

Дії, що ведуть до збільшення проникності тканини, зумовлю-
ють швидший і рівномірний розподіл у ній солильних речовин. 

 

Фізико-хімічні зміни 
білків 

Окислювальні та 
гідролітичні зміни 

жирів 

Зміна смаку та 
аромату 

Утворення 
специфічного кольору 

Консервуюча дія 

Зміщення pH 

Сольовий 
розчин М’ясо 

▪ водорозчинні та 
солерозчинні білки  
▪ екстрактивні 
речовини (до 50%); 
▪ мінеральні 
речовини; 
▪ вітаміни 
(водорозчинні); 
▪ H2O 

▪ іони Na+, Cl– 
▪H2O (набухання) 

Концентрація 
та кількість 

NaCl 

Температура, 
тривалість 

Ступінь 
автолітичних 

змін 

Вид та 
ступінь 

подрібнення 
м’яса 

Тканинний та 
хімічний 

склад м’яса 

Крізь систему пор 
та капілярів 

Дифузія 

Крізь мембрани та 
оболонки, що 

вкривають волокна  

Осмос + 

Механічні 
чинники 

Схема 3.8. Схема процесу посолу
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Зміна проникності тканини в процесі автолізу і тривалого соління 
пов’язана з ферментативними змінами структури (розпушуванням) 
тканини і збільшенням проникності тканинних мембран. 

Ущільнення м’язової тканини в процесі заклякання зменшує 
проникність, і, навпаки, дозрівання м’яса збільшує її. Заморожу-
вання і подальше розморожування м’яса викликає розпушування 
тканин і збільшення проникності.

Прискоренню процесу соління також сприяє підвищення кон-
центрації солі на поверхні продукту (механічне перемішування). 
Ефективним чинником інтенсифікації процесу соління є зменшен-
ня шляху перенесення солі (шприцювання).

Для інтенсифікації процесу накопичення солильних речовин 
дифузійним шляхом можна ефективно використовувати такі чин-
ники:

– попереднє розпушування сировини (механічна дія, фермента-
ція, електростимуляція і т. ін.);

– багатоточкова ін’єкція;
– зменшення визначального розміру частин м’яса;
– підвищення температури процесу.

3.4.3. Зміна складових частин м’яса під час соління

Зміна білків. В результаті проникнення солі та інших речовин 
у тканини м’яса і взаємодії їх з білками змінюється фізико-хімічний 
стан протеїнів, що зумовлює основні властивості солоного м’яса 
(набухання, консистенцію, в’язкість, пластичність фаршу та ін.). 
Фізико-хімічні зміни білків, у свою чергу, супроводжуються зміною 
біохімічних функціональних властивостей ферментів (схема 3.9).

Під час соління з м’яса в розсіл переходять розчинні білкові 
речовини. Втрати розчинних білків, частинки яких мають віднос-
но великі розміри, відбуваються крізь відкриті пори і капіляри і з 
клітин з ушкодженими оболонками. У розсіл переходить частина 
білків саркоплазми м’язового волокна, головним чином міоген, мі-
оальбумін, міоглобін, а під час соління парного м’яса — і міозин. 
У охолодженого і розмороженого м’яса розчинність міозину зниже-
на, оскільки він утримується в структурі тканин в комплексі з акти-
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ном. Утримання актоміозину в структурі міофібрил послаблюється 
внаслідок проникнення іонів солі та молекул води. Тому коли м’ясо 
після соління подрібнюють за наявності води, актоміозин частково 
переходить у розчинний стан.

Кількість розчинних білкових речовин, які в процесі соління 
переходять у розсіл, залежить від тривалості соління, температури, 
насиченості та кількості розсолу.

Під дією хлористого натрію змінюється стан білкових речовин. 
За невисокої концентрації солі в розсолі іони солі оточують функці-
ональні групи білків і, притягаючи диполі води, дещо збільшують 
гідратацію і розчинність білків. При нетривалому солінні (приго-
тування ковбас) білки м’яса зазнають деяких змін при денатурації 
в результаті часткового розриву внутрішньомолекулярних зв’язків 
між пептидними ланцюгами білків. З підвищенням концентрації солі 
та тривалості її дії відбуваються глибока денатурація і коагуляція 
деяких білків, головним чином глобулінів. Цей процес супроводжу-
ється збільшенням білкових частинок, зниженням їх рухливості та 
розчинності. Тому з підвищенням концентрації розсолу розчинні в 
сольових розчинах білки переходять у нерозчинний стан, і втрати 
білків в розсіл зменшуються.

Чим більша тривалість соління, тим вища втрата білків у розсо-
лі. При сухому солінні втрати білків мінімальні.

Схема 3.9. Зміни білків м’яса під час соління

Зміни білків м’яса під час соління 
¯    

®  
Збільшення гідратації та 
розчинності (2–5% солі) 

Зміна фізико-хімічного стану 
®  

Денатурація та коагуляція 
(головним чином, глобулінів) 
( ≥ 5% солі) 

Дія тканинних ферментів, що 
виділяються мікроорганізмами ®  Гідролітичний розпад білків 

®  Зсув ізоелектричної точки білка 
Підвищення вологозв’язувальної 
здатності ®  

Штучне зрушення реакції 
середовища 

¯    
Консистенція, в’язкість, пластичність, клейкість, адгезія, вологоємність 
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Сполучнотканинні білки (колаген і еластин) у розсіл не пере-
ходять. Волокна колагену за тривалого соління (на 20-й день) на-
бухають в результаті проникнення за іонами солі молекул води між 
пептидними ланцюжками білкових молекул і структура їх значною 
мірою змінюється.

Кількість білків у розчиненому стані у водній фазі сирого ков-
басного фаршу впливає на його властивості і на властивості го-
тового продукту. Показником кількості розчиненого білка у вод-
ній фазі сирого ковбасного фаршу є його клейкість, яка визначає 
зв’язуваність структури готового продукту. Під час нагрівання де-
натурують розчинені білки, утворюється затверділий просторовий 
каркас, всередині якого фіксуються великі частинки нерозчиненого 
білка. Якщо частка розчинених білків мала, то структура готового 
продукту буде пухкою. Отже, під час виробництва варених ковбас 
бажано збільшити частку розчинного білка. Кількість кухонної солі, 
яку додають під час соління (2–2,5% маси м’яса), створює концен-
трацію, близьку до розчинної для білків актоміозинової фракції, і 
вони частково переходять у розчин, але для цього необхідний інтер-
вал часу від 6 год за 0°С.

В результаті безперервної дії тканинних ферментів, які виділя-
ють мікроорганізми, деяка кількість білкових речовин м’яса підда-
ється гідролітичному розпаду. Збільшується кількість поліпепти-
дів і низькомолекулярних азотистих сполук, з яких значна частина 
припадає на частку амінокислот. Під час соління, таким чином, біл-
кові речовини втрачаються не тільки в результаті переходу в розсіл, 
а і внаслідок їх розпаду.

У парному м’ясі через високе значення рН білки знаходяться в 
іонізованому стані, близькому до стану нативного білка. Завдяки 
наявності АТФ актин і міозин не зв’язані між собою. Все це сприяє 
тому, що білки м’яса легко піддаються гідратації, набухають, добре 
утримують вологу і легко переходять у розчин. Тому в ковбасному 
виробництві витримувати в посолі парне м’ясо немає необхіднос-
ті. Для збільшення вологозв’язувальної здатності всіх інших видів 
м’яса (охолодженого, розмороженого) його піддають солінню. Для 
набухання і подальшого утримання солоним м’ясом вологи велике 
значення має величина рН. 

Інтервал між рН середовища та ізоелектричної точки м’яса мож-
на збільшити, зміщуючи останню при солінні. Тваринні білки при 
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взаємодії з хлористим натрієм здатні до переважної фіксації нега-
тивно заряджених іонів хлору. Вони блокують позитивно зарядже-
ні групи (NH3

+Cl–), внаслідок чого кількість вільних від’ємних груп 
(СОО–) у білку зростатиме, й ізоелектрична точка білка зрушиться. 
Отже, соління м’яса необхідне, а тривалість визначається достатньо 
повною фіксацією Сl–. За температури 4°С для добре подрібненого 
м’яса тривалість витримки становить 10–12 год.

Штучний зсув реакції середовища в охолодженого солоного м’яса 
лише на 0,2–0,3 рН ближче до значення реакції середовища парного 
м’яса спричинює різке збільшення гідратації та вологозв’язувальної 
здатності м’яса. Проте це стосується тільки солоного, а не свіжого 
м’яса.

На практиці для зсуву рН м’яса на 0,2–0,4 під час подрібнення 
щойно посоленого м’яса додають фосфати, цитрати, лактати, кар-
бонати, завдяки чому збільшується набухання м’яса, його адгезія і 
утримання вологи. При додаванні до м’яса поліфосфатів у вигляді 
сумішей у кількості 0,3–0,5% маси сировини рН середовища зміщу-
ється на 0,2–0,3 у бік нейтральної реакції. Крім того, поліфосфати 
викликають дисоціацію актоміозину із звільненням із структури 
міозину і збільшенням його розчинності, що зумовлює збільшення 
набухання, адгезії та подальшого утримання вологи під час тепло-
вого оброблення м’яса; виявляють антиокислювальну дію (внаслі-
док зв’язування іонів Са2+).

Кількість груп, що фіксують вологу за рахунок адсорбції, зале-
жить і від взаємодії білків один з одним, оскільки при цьому взаємно 
блокуються групи, і адсорбція зменшується. Отже, для збільшення 
вологозв’язувальної здатності м’яса необхідно зменшити асоціацію 
актину і міозину, що досягають солінням і додаванням фосфатів. 
Такий процес може бути швидко здійснений штучним введенням 
АТФ або неорганічного пірофосфату (пластифікуючий ефект) під 
час подрібнення м’язової тканини за наявності солі та води і су-
проводжується різким зменшенням в’язкості маси. Під час соління 
іони натрію та хлору блокують полярні групи актину й міозину, і 
їхня взаємодія гальмується.

Зміна екстрактних, мінеральних речовин і вітамінів. Під час со-
лін ня м’яса в розсіл дифундують азотисті та безазотисті екстракт ні ре-
човини, а також мінеральні речовини і вітаміни. Втрати цих речовин 
підпорядковані дифузійним закономірностям. У міру накопичення їх 
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у розсолі швидкість переходу цих речовин з м’яса в розсіл знижу-
ється. У розсіл може перейти до половини азотистих і безазотистих 
екстрактних речовин, що містяться в м’ясі.

Крім того, під час соління втрачаються деякі водорозчинні ві-
таміни. Так, вміст вітаміну В1 знижується на 15–20%, В9 — на 35%; 
втрати вітаміну В2 незначні.

Зміна жирів. Зміни ліпідної фракції м’язової тканини в осно-
вному гідролітичні. Під час сухого і частково мокрого соління м’яса, 
особливо свинини, за наявності кисню повітря жир частково окис-
люється, в основному в поверхневих шарах. В результаті утворю-
ються перекиси і карбонільні сполуки. Прискорюють цей процес 
каталізатори біохімічного походження (цитохроми, гемоглобін, ні-
трозоміоглобін) і мікрофлора. Ліпаза, яка наявна в тканинах, акти-
вується іонами солі, і залежно від температурних умов може поміт-
но каталізувати гідроліз жирів і виділення вільних жирних кислот.

3.4.4. Зміна процесу автолізу під час соління

В результаті дії компонентів солильної суміші і зміни фізико-
хімічних умов середовища ферментативні автолітичні процеси під 
час соління істотно порушуються, але не припиняються. 

Так, під час соління гаряче-парного м’яса (NаСl і нітрит) галь-
муються процеси гліколітичного розпаду. У цілому розпад глікоге-
ну знижується на 20%. Разом з тим різко посилюється накопичен-
ня редукуючих речовин, пов’язаних з інтенсивним амілолітичним 
розпадом глікогену на початку соління внаслідок активації амілази 
хлористим натрієм. В результаті гальмування процесів глікогено-
лізу реакція середовища м’язової тканини зрушується в кислий бік 
менш різко, ніж за звичайного автолізу.

Хімічні сполуки, що вводяться у м’ясо, інгібують гліколітичні 
та інші ферменти; виняток становлять ліполітичні. Кухонна сіль 
у концентрації 2–3% надає гальмувальної дії на ферментну актив-
ність міозину. Високі концентрації нітрату повністю інгібують фер-
мент. Внаслідок інгібування міозину і гальмування розпаду АТФ 
зменшується накопичення органічного фосфату під час автолізу со-
лоного парного м’яса.
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Під час соління охолодженого або розмороженого м’яса зміни у 
вуглеводній системі неістотні, оскільки основні зміни вже відбули-
ся під час автолізу до соління. 

При тривалому сухому солінні свинини в результаті фермента-
тивного протеолізу збільшується вміст розчинних білків і накопи-
чується залишковий азот.

У дозріванні м’яса при тривалому сухому солінні важливу роль 
відіграють протеолітичні ферменти — катепсини. В результаті про-
теолізу збільшується вміст вільних амінокислот. Так, при тривалому 
сухому солінні свинини вміст серину, глутамінової кислоти, треоні-
ну, лейцину, ізолейцину, фенілаланіну і проліну зростає приблизно 
в 3 рази; концентрація тирозину, аланіну, гліцину і гістидину під-
вищується майже в 2 рази; рівень метионіну, триптофану, таурину, 
аргініну, карнозину, орнітину, лізину, аспарагінової кислоти збері-
гається.

Під час мокрого соління м’яса процес протеолізу також відбуваєть-
ся. Проте при цьому більшого значення набуває розвиток специфічної 
мікрофлори, що спричинює своєрідні біохімічні перетворення його 
складових частин. Продукти цих перетворень впливають на власти-
вості м’яса.

Значний вплив на процеси, що відбуваються під час солінні, має 
рН, а також окислювально-відновний потенціал розсолу. Величина 
рН свіжого розсолу 6,0–7,0. Зрушення реакції середовища в кислий 
бік трапляється рідко, частіше спостерігається небажане відхилення 
рН в лужний бік під впливом мікрофлори; це спричинює розпад білків 
з накопиченням основ, що призводить до псування розсолу.

3.4.5. Утворення специфічного забарвлення

Забарвлення свіжого несолоного м’яса на 90% зумовлене міогло-
біном і оксиміоглобіном. Під час соління м’яса за наявності кухонної 
солі міоглобін (Mb) або оксиміоглобін (MbO2) окислюються і перехо-
дять у метміоглобін (MetMb):

Mb + O2 → MetMb,
Mb + NaCl → MetMb,

MbO2 + NaCl → MetMb.
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У зв’язку з цим під час соління м’ясо втрачає своє природне за-
барвлення і набуває коричнево-бурого з різними відтінками. Механізм 
утворення кольору солоного м’яса досить складний.

Основні чинники, що впливають на розвиток забарвлення та її ста-
білізацію, наведені на схема 3.10.

У практиці соління для запобігання небажаних змін забарвлен-
ня м’яса та м’ясопродуктів до розсолу або солильної суміші дода-
ють нітрати (NaNO3), нітрит (NaNO2) і селітру (КNО2). При цьому 
утворюється нітрозоміоглобін (NО-Mb), який і є речовиною, яка 
утворює колір солоного м’яса і надає м’ясним продуктам рожево-
червоного забарвлення. Процес утворення NО-Mb можна бути по-
казати у вигляді схеми:

Схема 3.10. Чинники, що впливають на процес утворення кольору м’яса

Чинники, що впливають на процес кольороутворення м'яса
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                         відновлення                            H2O

1) NaNO3   NaNO2                        HNO2 + Na+ + OH–

      нітрат       pH 5,4–6,0                                                 азотиста
                                                                                                кислота
                         відновлення

2) 2HNO2  NO + NO2+Н2О
                                                 оксид   двуоксид

3) NO + Mb  NO-Mb
                                                 нітрозоміоглобін

В утворенні кольору солоного м’яса важливу роль відіграє рН 
середовища. За рН нижче ніж 5,0 азотиста кислота швидко розкла-
дається, оксид азоту випаровується і одержати необхідне забарвлен-
ня м’ясних продуктів не вдається. Краще всього утворення кольору 
проходить при рН 5,4–6,0.

Значно впливає на забарвлення м’ясопродуктів температура. З під-
вищенням температури кількість нітрозопігментів збільшується.

Процес утворення NО-Mb під час соління відбувається значно 
складніше, з утворенням проміжних продуктів. В умовах слабко-
кислого середовища нітрит безпосередньо взаємодіє з MbO2 і за на-
явності кисню повітря виникає не NО-Mb, а MetMb:

NO2
– + 2MbO2  NO3– + MetMb.

                           нітрит                                                   нітрат

Крім того, при експозиції NО-Mb за наявності кисню можлива 
така реакція, яка прискорюється у присутності світла і за низького 
рН:

    світло
NO-Mb + O2  MetMb + NO2.

                  низьке pH

Тому під час подрібнення солоне м’ясо набуває коричнево-сірого 
кольору. За відсутності кисню (в глибині м’яса) нітрит реагує з Mb і 
породжує еквівалентну кількість MetMb і NО-Mb:

    H2O
NO + NO2 + 4Mb  2NO-Mb + 2MetMb.
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Двоокис азоту як сильний окислювач викликає перетворення 
Мb і МbО2 в MetMb. 

Таким чином, під дією солильних інгредієнтів утворюється зна-
чна кількість MetMb, що заважає утворенню Mb і далі — NО-Mb. 
Тому процес відновлення MetMb в Mb під час соління має істот-
не значення. Відновлення відбувається під дією ферментів самого 
м’яса і поновлювальних речовин за участю кофермента никотинамі-
ладеніндинуклеотиду (НАД). Донаторами електронів можуть бути 
фосфогліцериновий альдегід, фруктозо-6-фосфат та інші речовини, 
що містяться в тканинах.

Для створення відновних умов з метою кращого забарвлення 
м’яса, повнішого використання NО застосовують цукри (0,3–0,5%). 
Самі цукри, навіть ті, що редукують (глюкоза, мальтоза), не ство-
рюють достатніх умов для відновлення, проте продукти проміжного 
анаеробного розпаду, які утворюються під дією ферментів бактерій, 
мають значну редукуючу дію. Крім того, така ферментація цукру 
сприяє підтримці оптимального значення рН (в результаті утворен-
ня молочної кислоти) і окислювально-відновного потенціалу.

Для соління м’яса використовують сахарозу або глюкозу, але 
остання швидше залучається до окислювальних перетворень, тому 
застосовується лише при короткочасному солінні. У разі тривалого 
соління використовують сахарозу.

Для поліпшення та збереження забарвлення готових продук-
тів під час соління застосовують деякі антиокислювачі, наприклад 
аскорбінову кислоту (зазвичай застосовується її натрієва сіль — ас-
корбінат натрію), яка є сильним відновником. Введена в тканину 
кислота значною мірою захищає пігменти від окислення, поглина-
ючи кисень. Взаємодіючи з MetMb, аскорбінова кислота відновлює 
його до Mb, який за наявності кисню перетворюється на MbO2. Крім 
того, аскорбінова кислота вступає в реакцію з азотистою кислотою, 
внаслідок чого остання відновлюється, і утворюється окис азоту:

MetMb + C6H8O6 →  Mb + C6H6O6,
                  O2

           MbO2

NaNO2 + C6H8O6  →  2NO + 2H2O + C6H6O6.
                                аскорбінова                                  дегідроаскорбінова
                                          кислота                                                 кислота

→
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Нітрозоміоглобін, що знаходиться в солоному сирому м’ясі, або 
нітрозогемохромоген, що міститься в готовому виробі, під час збері-
гання за наявності кисню повітря зазнає змін (окислюється), що су-
проводжуються небажаним частковим або повним знебарвленням 
продукту. Знебарвлення прискорюється при підвищенні темпера-
тури (15–20°С), під дією світла і мікрофлори. Нітрозоміоглобін 
при цьому переходить в метміоглобін. Додавання аскорбінату під 
час соління значною мірою захищає пігменти м’яса від окислення, 
оскільки аскорбінат легко взаємодіє з киснем повітря.

Застосовуючи нітрит для соління (нітрит — отруйна речовина), 
виходять з мінімальної кількості його, яка необхідна для створення 
нормального забарвлення продукту (5–7 г на 100 кг м’яса). Кількість 
нітриту для соління залежить не тільки від кількості міоглобіну, а й 
від реакції середовища, окислювально-відновного потенціалу, ак-
тивності ферментів м’яса, обсіменіння, складу мікрофлори і т. ін. 
Чим нижче рН тканини і окислювально-відновний потенціал, тим 
більше витрачається нітриту. В результаті розвитку мікрофлори, яка 
окислює молочну кислоту, знижується окислювально-відновний 
потенціал і спостерігається небажане надмірне руйнування нітриту.

Різноманітні перетворення нітриту в м’ясі під час соління, зре-
штою, супроводжуються значним його руйнуванням, тому під час 
виготовлення ковбасних виробів вільного нітрату залишається 25–
45% по відношенню до введеної його кількості.

Існують технології, де замість нітритів і нітратів або разом з 
ними застосовують речовини і сполуки, які сприяють утворенню 
специфічного забарвлення м’ясопродуктів (натуральні та штучні 
барвники).

3.4.6. Зміна смаку і аромату

В результаті різноманітних біохімічних перетворень, що відбу-
ваються під час автолізу солоного м’яса, а також внаслідок бактери-
цидної дії органолептичні властивості м’яса змінюються, що супро-
воджується появою смаку та аромату солоного м’яса (схема 3.11). 
Аромат і смак повною мірою виявляються лише після теплового об-
роблення продукту. У період соління певною мірою накопичуються 
потенційні носії, зміни яких під час нагрівання супроводжуються 
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утворенням ароматичних і смакових речовин. Специфічні смак і 
аромат солоних виробів посилюються із збільшенням тривалості 
соління Особливо помітні специфічні смак і аромат під час трива-
лого соління свинини.

Разом з вільними амінокислотами, що утворюються в результаті 
протеолізу, в утворенні смаку солоного м’яса беруть участь такі азо-
товмісні екстрактні речовини, як пурини, креатин та інші, що звіль-
няються в процесі автолізу.

До речовин, що беруть участь у створенні аромату і смаку «шин-
ки», відносяться численні леткі сполуки, серед яких основна роль 
належить карбонільним сполукам, а також летючі жирні кислоти, 
сірковмісні сполуки, аміни та ін. Вони утворюються в результаті 
окислювального розпадання жирів, вуглеводів, амінокислот, азо-
тистих екстрактних речовин. Так, при солінні шинки в розсолі та 
м’ясі виявляються ацетоїн (утворюється в результаті ферментації 
цукрів) і диацетил (утворюється під час окислення ацетоїну), аро-
матичні речовини, що додають специфічного приємного запаху.

У створенні аромату і смаку солоного м’яса беруть участь не 
тільки ферменти самого м’яса, а й ферменти мікроорганізмів. У роз-
солі, де концентрація солі досить висока, добре розвиваються со-
лелюбиві та солестійкі бактерії. Останні відіграють найбільшу роль 
у створенні букету «шинки». Виділено чисті культури бактерій, які 
під час соління вводять у м’ясо для поліпшення смаку та аромату 
готового посоленого продукту.

Схема 3.11. Зміна смаку та аромату м’яса під час соління

Зміна смаку та аромату під час соління м’яса 
¯    

Дія ферментів м’яса 
(катепсини) ®  Вільні амінокислоти 

Азотовмісні екстрактні речовини ®  Пурини, креатин та ін. 

Окислювальне розпадання жирів, 
вуглеводів і амінокислот ®  

Карбонільні та сірковмісні 
сполуки, леткі жирні кислоти, 
аміни та ін. (ацетоїн, диацетил) 

Ферменти мікроорганізмів   
  Інгредієнти розсолів 

(хлористий натрій, нітрит, цукор)   
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Важливе значення мають солильні інгредієнти — хлористий на-
трій, нітрит, цукор. Смак м’яса під час соління тільки кухонною сіл-
лю гірший за смак продуктів, посолених кухонною сіллю з додаван-
ням нітриту. Цукор, який є смаковим антагоністом солі, пом’якшує 
смак солоних продуктів. Крім того, в процесі тривалого соління він 
є живильним середовищем для специфічної мікрофлори, внаслідок 
чого утворюється низка продуктів проміжного та кінцевого окис-
лювального розпаду гексоз, які беруть участь у створенні особливо-
го аромату і смаку солоного м’яса. 

При вмісті цукру понад 2%, особливо в умовах підвищеної тем-
ператури, може відбутися накопичення надмірної кількості кислот і 
псування продукту (закисання). Додавати цукор доцільно лише при 
тривалому солінні. Під час виготовлення ковбас зі спеціями цукор 
вводять у дуже невеликій кількості (0,1%). У цьому випадку роль 
цукру зводиться до утримання ароматичних речовин спецій.

3.4.7. Консервувальна дія кухонної солі

Іони натрію та хлору пригнічують мікроорганізми. Консерву-
вальна дія кухонної солі пояснюється ось чим: якщо застосовують 
високі концентрації солі (під час соління сухою сіллю або насиче-
ним розчином), то внаслідок осмосу вода з бактеріальної клітини 
переходить у навколишнє середовище. Протоплазма бактерії, втра-
чаючи воду, стискається і відшаровується від стінок клітини бак-
терії — відбувається плазмоліз. У плазмолізовану клітину «їжа» не 
потрапляє, клітина втрачає здатність до розмноження і стає нежит-
тєздатною.

Якщо консервувальну дію солі було зумовлено лише підвищен-
ням осмотичного тиску, то сульфати, наприклад, які осмотично ак-
тивніші, повинні були б проявити максимально консервуючу дію. 
Проте за консервуючої дії сульфати поступаються хлористому на-
трію. 

Під час соління м’ясопродуктів використовують ненасичені роз-
чини кухонної солі (вміст 2,5–6%), консервуюча дія яких незначна. 
Консервуючий ефект посилюється поєднанням соління з іншими 
способами консервації — охолоджуванням, копченням, сушінням.
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Запитання для самоконтролю

1. Дайте характеристику процесу соління м’яса.
2. У чому полягає суть дифузійно-осмотичного процесу?
3. Від яких ферментів і як саме залежить швидкість процесу соління?
4. Які зміни відбуваються з білками м’яса під час соління?
5. Як впливає концентрація солі на стан білкових речовин?
6. Яким є значення рН у процесі соління?
7. Які зміни відбуваються з жирами, екстрактними, мінеральними ре-

човинами і вітамінами в м’ясі під час соління?
8. Які особливості процесу соління при використанні сировини в пар-

ному, охолодженому і розмороженому станах?
9. Як досягається стабілізація забарвлення солоного продукту?
10. Які чинники впливають на процес утворення кольору у м’ясі під 

час соління?
11. Як змінюється смак і аромат м’яса під час соління?
12. У чому полягає консервувальна дія солі?
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3.5. Зміни м’яса в процесі копчення 

3.5.1. Характеристика способів копчення

Копчення — оброблення харчових продуктів димом, що утворю-
ється при неповному згорянні деревини. Це один із способів під-
вищення стійкості продуктів під час зберігання, а також техноло-
гічний прийом, необхідний для надання продукту специфічного 
смаку, запаху, кольору та часткового видалення вологи.

У даний час застосовують копчення холодне, гаряче, мокре, без-
димне, електрокопчення та ін.

Оброблення гарячим димом (обжарювання, гаряче копчення) 
застосовують для виготовлення ковбасних виробів та копченостей. 
Під час обжарювання короткочасно обробляють продукт димом за 
високих температур (60–100°С). 

Копчення холодним димом (18–22°С) застосовують для виготов-
лення сирокопчених виробів. 

Електрокопчення (копчення в електричному полі) — оброблен-
ня продукту іонізованим димом.

Суть бездимного копчення полягає в тому, що оброблення виробів 
у коптильній камері заміняють або введенням коптильного препара-
ту (коптильної рідини) безпосередньо в продукт (разом із розсолом, у 
ковбасний фарш при кутеруванні), або нанесенням його на поверхню 
продукту (зануренням у коптильну рідину або розчин коптильного 
препарату, розбризкуванням, обмазуванням або розпилюванням).

3.5.2. Склад коптильного диму

Дим є аерозолем (суміш найдрібніших твердих і рідких части-
нок, завислих у газовому середовищі), дисперсійним середовищем, 
у якому є неконденсовані гази (N2, H2, O2, CO2, CO, CH4 та ін., на-
приклад ацетилен, що містяться в димі у дуже малих кількостях), 
а також органічні сполуки, що знаходяться за даної температури в 
стані пари. Дисперсну фазу складають органічні сполуки — скон-
денсовані частинки кулястої форми з в’язкої рідини, середній радіус 
яких коливається в межах 0,08–0,1 мкм. Усі ці сполуки є продукта-
ми термічного розпаду і окислення деревини. До складу коптильно-
го диму входить близько 200 хімічних сполук (табл. 3.5). 
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Таблиця 3.5
Основні групи речовин коптильного диму

Група Сполука
Низькомолекулярні жирні 
кислоти

Оцтова, мурашина, пропіонова, капроно-
ва, масляна, валер’янова та ін.

Кетокарбонові кислоти Кетоглутарова, левулінова
Двоосновні кислоти Малонова, янтарна, фумарова, малеїнова
Ароматичні оксикислоти Ванілінова, бузкова
Альдегіди:

аліфатичні Мурашиний формальдегід, оцтовий, про-
піоновий та ін.

ароматичні Бензальдегід, бузковий альдегід та ін.
гетероциклічні Фурфурол, метилфурфурол та ін.

Кетон Диметилкетон (ацетон), метилпропілке-
тон, дикетондиацетил та ін.

Спирти Метиловий, етиловий, бутиловий, ізоамі-
ловий та ін.

Феноли
одноатомні Фенол (карболова кислота), крезол та ін.
двоатомні Пірокатехін, гідрохінон, гваякол та ін.
триатомні Пірогалол, флороглюцин та ін.

Аміни Метиламін, етиламін, бутиламін та ін.
Ефіри (прості і складні) Монометиловий ефір пірогалолу
Смолянисті речовини Фенолформальдегідні смоли
Вуглеводні Бензол, толуол, 3,4-бензпірен, фенантрен 

та ін.

Співвідношення перерахованих речовин може змінюватися і 
залежить від виду деревини та режиму згоряння. Велике значення 
для якості диму займає група фенолів і смолянистих речовин.

2.5.3. Характеристика процесу копчення

У процесі копчення деякі леткі речовини коптильних газів осі-
дають на поверхню, а інші проникають усередину продукту, посту-
пово дифундуючи під час копчення та подальшого сушіння.
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Якість готових виробів залежить від швидкості осадження і гли-
бини проникнення частинок диму (схема 3.12).

Схема 3.12. Схема процесу копчення

Лінійна швидкість внутрішнього перенесення фенольних ре-
човин диму під час холодного копчення дещо більша в ковбасах у 
натуральних оболонках і залежить від складу фаршу (табл. 3.6). 
Шкірка на окості гальмує проникнення диму в товщу продукту.

Таблиця 3.6
Швидкість перенесення речовин диму залежно від виду м’яса

М’ясо
Швидкість перенесення речовин 

диму, мм/год
Яловичина 0,06
Свинина:

нежирна 0,75
напівжирна 0,09

Шпик 0,13

У процесі тривалого копчення та сушіння відбувається перероз-
поділ вмісту коптильних компонентів в різних шарах продукту. Після 
закінчення процесу їх кількість у поверхневих шарах стає меншою, а в 
подальших шарах поступово зростає, хоча вирівнювання концентра-
ції компонентів диму не відбувається навіть за тривалого зберігання.

Кислоти диму вільно проникають через оболонки в продукт. 
Карбонільні сполуки, на відміну від фенолів і кислот, виявляються 

 
Копчення 

 ¯   
Речовини коптильного диму 

¯   ¯  
Осадження  + Проникнення  

↑  ↑ 
Склад, концентрація та ступінь 
дисперсності частинок диму, 
температурні умови копчення, 

характер і швидкість руху коптильного 
середовища та ін. 

 Тривалість і температура 
процесу копчення, склад, 

властивості та стан продукту, 
вид оболонки та ін. 
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переважно в поверхневих шарах продуктів. Натуральні оболонки 
більшою мірою затримують проникнення карбонільних компонен-
тів диму в ковбасні вироби.

Залежно від тривалості копчення і виду виробів з м’яса, що об-
робляються, в них накопичується від 0,5 до 15 мг% окремих компо-
нентів диму.

3.5.4. Зміна властивостей м’яса під час копчення

У результаті складних взаємозв’язаних хімічних, фізико-хіміч-
них і біохімічних процесів змінюються складові частини продукту, 
внаслідок чого готові вироби набувають характерних для них кон-
систенції, органолептичних властивостей і стійкості під час збері-
гання. Чинники, що впливають на зміну властивостей м’яса під час 
копчення, наведені в табл. 3.7.

Зміна консистенції. Копчення слід розглядати як комплекс 
взаємопов’язаних процесів: власне копчення, зневоднення, біохі-
мічні зміни і структуроутворення.

Під час копчення продукт значно зневоднюється внаслідок випа-
ровування води. При холодному копченні втрати вологи становлять 
15–20%, при гарячому копченні ковбаси втрачають до 10% вологи.

Копчення м’яса за температури понад 40°С супроводжується 
частковою тепловою денатурацією білків і вивільненням функ-
ціональних груп (SH, карбоксильних, аміно-, окси- та ін.), які мо-
жуть вступати у взаємодію з леткими продуктами коптильних газів. 
У результаті всіх перерахованих процесів відбувається незворотна 
дегідратація, коагуляція частини білків саркоплазми і міофібрил, у 
зв’язку з чим зменшується вологоутримувальна здатність тканини, 
продукт краще зневоднюється і ущільнюється.

Компоненти диму, що надходять у продукт під час копчення, вза-
ємодіють з функціональними групами білків та іншими складовими 
частинами м’ясопродуктів. За своїм характером реакції між коп-
тильними речовинами і складовими частинами м’яса схожі на про-
цес дубління. При дублінні білкові молекули «зшиваються» в біль-
ші частинки через різні хімічні «містки». Наприклад, формальдегід, 
реагуючи з аміногрупами двох пептидних ланцюгів, утворює між 
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ними метиленові «містки» (R–NH–СH2–НN–R). Аналогічно діють 
інші альдегіди та кетони. Дію дубління надають також феноли, які 
мають поліфункціональні властивості. Внаслідок цього підвищу-
ється стійкість продукту і зменшується гідрофільність білків. 

Під час гарячого копчення утворюється скориночка денатурова-
них білків — периферійна захисна зона, яка ускладнює проникнення 

Таблиця 3.7
Зміна властивостей м’яса під час копчення

Властивість Чинники, що впливають на зміну властивостей
Зміна консистенції 
(ущільнення)

– зневоднення (втрати вологи 7–20%); 
– денатурація білків (зменшення гідрофільності та 
розчинності білків);
– дублення (взаємодія функціональних груп білків 
з компонентами диму (альдегіди, кетони, феноли));
– автолітичні та мікробіальні процеси 
(t < 40°С ) (протеоліз, ліполіз та ін.)

Зміна смаку та 
аромату

– накопичення летких речовин коптильного диму 
(органічні кислоти, альдегіди, феноли);
– хімічні зміни складових частин продукту;
– хімічна взаємодія компонентів диму зі складови-
ми частинами продукту 

Втрати вітамінів – дія високих температур
Зміна забарвлення – температура;

– окислення, конденсація та полімеризація на по-
верхні продукту компонентів диму (фенолів, смол 
та ін.);
– хімічна взаємодія коптильних речовин один з 
одним, киснем повітря, зі складовими частинами 
продукту (реакція меланоїдиноутворення);
– звільнення оксидів азоту (утворення NO–Mb 
NO-гемохромогену);
– перехід MbO2 у Mb;
– утворення СО- Mb (t = 18–22°С)

Консервувальний 
ефект

– дія високих температур;
– утворення захисної зони-скориночки;
– зниження рН (на 0,4–0,5 од.);
– зневоднення;
– бактерицидні та антиокислювальні властивості 
коптильних речовин (формальдегід, феноли та ін.)



222

Фізико-хімічні та біохімічні основи технології м’яса і м’ясопродуктів

складових частин диму вглиб виробу і перешкоджає видаленню во-
логи з продукту. Таким чином, продукт гарячого копчення виявля-
ється всередині менш щільним, ніж продукт холодного копчення.

Змінам денатурації під час копчення істотно піддається колаген, 
що входить до структури м’яса, оболонок ковбасних виробів і шкі-
ри, що покриває копченості. Колагенові волокна в результаті терміч-
ної дії зварюються і частково гідролізуються, розриваються водневі 
зв’язки та вивільняються функціональні групи, вступаючи в реакції з 
хімічними речовинами коптильних газів. Відбуваються перетворен-
ня, пов’язані з дубленням колагену. Колаген оболонок у цьому випад-
ку певною мірою відіграє захисну роль, зв’язуючи активні речовини і 
перешкоджаючи їх глибокому проникненню всередину продукту.

Під час холодного копчення сирих виробів продовжують розви-
ватися автолітичні та мікробіальні процеси, які почалися в період 
соління і осаджування, але з більшою інтенсивністю внаслідок під-
вищення температури. Під час гарячого копчення, поки температура 
наближається до оптимуму дії ферментів (до 40–50°С), автолітичні 
процеси та реакції, що каталізують ферментами мікроорганізмів, 
стають активнішими. З підвищенням температури всередині про-
дукту поступово проходить денатурація білків і ферменти інакти-
вуються. У результаті автолітичних і мікробіальних процесів від-
бувається частковий гідролітичний розпад основних речовин м’яса: 
білків (протеоліз), ліпідів (ліполіз), а також низка інших фермента-
тивних процесів (значну кількість ферментів м’яса було пригнічено 
під час соління). Хоча гідролізується порівняно невелика частина 
білкових речовин, цього все ж таки достатньо для поліпшення кон-
систенції м’яса: структура тканини руйнується, м’ясо стає м’яким, 
ніжним і готовим до вживання.

Тривале холодне копчення супроводжується глибшою фермен-
тацією — протеолізом м’язової тканини; структура тканини, особли-
во ядер (відбуваються їх гомогенізація), втрачається, консистенція 
м’яса стає м’якшою, ніжнішою.

Під час виготовлення продуктів, які коптять після варіння, фер-
ментативні процеси під час копчення не відбуваються, оскільки 
внаслідок теплової денатурації білків ферменти виявляються вже 
інактивованими.

Зміна смаку та аромату. Специфічні аромат і смак, що виникає 
під час оброблення димом виробів з м’яса, є результатом дії багатьох 
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чинників. Вони пов’язані насамперед з накопиченням різних речо-
вин, що проникають у продукт з диму, таких, як феноли, карбоніль-
ні сполуки та ін. Ці речовини мають різні відтінки запаху і створю-
ють певний «букет» смаку і запаху копченого продукту. Навіть за 
такого короткочасного оброблення димом, як обжарювання, коли 
в продукт з диму потрапляє порівняно мало коптильних речовин 
і вони проникають на невелику глибину, їх кількість достатня для 
надання виробам особливих відтінків смаку та аромату.

Речовини диму не лише адсорбуються продуктом, але й вступа-
ють у хімічну взаємодію з його складовими частинами з утворенням 
нових речовин. Під час копчення одним і тим самим димом різних 
продуктів (яловичини, свинини, риби) утворюються вироби зі сма-
ком і ароматом копчення, що властиві кожному з них. Так, кислоти 
та карбонільні сполуки диму реагують з амінними групами білків, 
феноли вступають в реакції з амінокислотами і т. ін.

Смак і аромат копченого продукту визначаються, крім того, чис-
ленними хімічними змінами складових частин самого продукту. 
У створенні букета аромату і смаку сирокопчених виробів важливу 
роль відіграють мікробіологічні процеси, які відбуваються в період 
копчення та подальшого сушіння.

Зміна забарвлення м’ясопродуктів під час копчення. Наслід-
ком копчення є забарвлення поверхні виробів, які обробляються, 
у коричневі відтінки, в результаті чого готові продукти набувають 
приємного для споживача зовнішнього вигляду.

Хімізм забарвлення копченостей пов’язаний з осадженням фар-
буючих компонентів диму на поверхні продукту. До фарбуючих 
фракцій диму належать деякі смоли, вуглеводна та фенольна фрак-
ції. Фарбування поверхні копчених виробів є наслідком хімічної вза-
ємодії деяких коптильних речовин один з одним або з киснем пові-
тря після їх осадження на поверхні, а також зі складовими частинами 
продукту, наприклад за типом реакції меланоїдиноутворення.

Надання певного забарвлення поверхні виробам залежить не 
тільки від дії на неї складових частин диму, а й від температури. 
За досить високих температур навіть у тому випадку, коли вироби 
піддаються нагріванню за відсутності димових газів, спостерігаєть-
ся забарвлення поверхні.

У результаті денатурації вивільняються функціональні групи біл-
ків, зокрема SН-групи, які мають редукуючі властивості. Спочатку 
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під впливом бактерій, а потім у зв’язку з накопиченням редукуючих 
сполук, а також зважаючи на дифузію редукуючих речовин, що є 
продуктами копчення, з нітриту вивільняються оксиди азоту. Вна-
слідок змін, що відбулися, під час гарячого копчення, збільшується 
інтенсивність забарвлення м’яса.

Міоглобін у результаті взаємодії з NО перетворюється на NО-
міоглобін. Оксиміоглобін під час нагрівання м’яса втрачає адсорб-
ційно зв’язаний кисень (останній залучається до окислювальних 
перетворень) і переходить у міоглобін, а потім в результаті взаємо-
дії з NО перетворюється на NО-міоглобін. Під дією високої темпе-
ратури білкова частина NО-міоглобін (глобін) денатурує, а просте-
тична група перетворюється на пігмент NО-гемохромоген, що надає 
рожево-червоного забарвлення соленокопченому м’ясу. 

Якщо температура обжарювання підтримується на недостатньо 
високому рівні, а тривалість процесу відповідно зростає, приско-
рюється розпад нітриту до молекулярного азоту. У фарші можуть 
з’явитися сірі незафарбовані ділянки.

Під час холодного копчення (18–22°С) продукт набуває виш-
нево-червоного забарвлення, оскільки в результаті неповного зго-
ряння вуглецю з’являється СО, який з міоглобіном утворює пігмент 
вишневого кольору — карбоксиміоглобін (СО–Мb).

Консервувальний ефект копчення. Копчені м’ясопродукти 
стійкіші до дії гнильної мікрофлори і до окисляючої дії кисню пові-
тря, ніж некопчені. 

Кількість мікроорганізмів при гарячому копченні (під впливом 
високої температури) зменшується, особливо на поверхні. Утво-
рення периферійної захисної зони — скориночки копчення зберігає 
продукт від проникнення зовнішньої мікрофлори.

У коптильних газах міститься значна кількість летких органічних 
кислот, які підкисляють продукт, внаслідок чого помітно знижуєть-
ся рН. Наприклад, після тривалого оброблення холодним димом рН 
сирокопчених ковбас зміщується в кислий бік на 0,4–0,5 одиниці, 
що є несприятливим для життєдіяльності гнильних бактерій.

Основну роль у пригніченні життєдіяльності мікробів відіграють 
видалення вологи з копченого продукту і збільшення концентрації 
солі в результаті зневоднення, що викликає плазмоліз бактерій.

Стійкість продуктів, що піддалися копченню, до дії мікроорганіз-
мів пов’язана і з бактерицидною (що спричинює загибель мікробів) 
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дією коптильних речовин: формальдегіду (мурашиний альдегід), 
фенолу (карболова кислота) і деяких інших речовин.

Під час гарячого копчення коптильні компоненти диму прони-
кають в продукт у незначних кількостях внаслідок утворення ско-
ринки денатурованих білків, що ускладнює проникнення складових 
частин диму з глибини виробу і перешкоджає видаленню вологи з 
продукту. Тому вироби гарячого копчення менш стійки під час збе-
рігання, ніж холодного.

Жири, що містяться в м’ясопродуктах, у процесі копчення ак-
тивно сорбують леткі продукти копчення — карбонільні сполуки і 
феноли (кількість фенолу може досягати 15,4 мг%). У результаті 
антиокислювальної дії фенолів у жирах гальмуються окислювальні 
процеси. Сильну антиокислювальну дію мають метилові ефіри пі-
рогалолу і його аналоги. 

3.5.5. Біологічне оцінювання копчених продуктів

Основною вимогою, яка висувається до засобів консервування, 
зокрема до коптильних речовин, є їх безпечність і нешкідливість 
для організму людини та відсутність пригнічуючої дії на ферменти 
травлення.

Деякі хімічні сполуки коптильного диму, наприклад органічні кис-
лоти, карбонільні сполуки у тій кількості, в якій вони накопичуються 
в копчених продуктах, нешкідливі для організму людини. В той же час 
накопичення формальдегіду небажане, оскільки в процесі травлення 
під дією соляної кислоти формальдегід виходить із зв’язаного стану і 
може впливати на білкову структуру травних ферментів, знижуючи 
їх активність. Формальдегід навіть у незначній кількості (менше ніж 
0,001%) — сильний інгібітор тіолових ферментів.

Феноли, які містяться в копчених продуктах (фенол, крезол та 
ін.), також не є індиферентними для людини сполуками і знешко-
джуються в печінці. Тому накопичення в жировій тканині значної 
кількості фенолів навряд чи можна вважати сприятливим для біо-
логічної оцінки продукту.

Навіть невелика кількість 3,4-бензпірену, який іноді входить до 
складу коптильного диму (при неправильному веденні процесу), 
недопустима, оскільки ця речовина має канцерогенну дію. 
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Бензойна кислота, близька за будовою до фенолів, яка часто 
використовується як консервант харчових продуктів (виявлена і в 
продуктах копчення), здатна інгібірувати дію пепсину. 

З наведених даних очевидно, що кількість вуглеводів, фенолів 
та інших речовин у копчених продуктах повинні бути зведені до мі-
німуму.

Доцільно застосовувати такі способи копчення, за яких утво-
рення та накопичення небажаних речовин у копчених продуктах 
не перевищувала б допустимих величин. Наприклад, продукти, 
що підлягають копченню, необхідно захищати покриттям (ковбас-
ні оболонки, шкіра), з тим щоб леткі ароматичні та інші речовини 
коптильного диму за можливістю сорбувалися на оболонці, а не на 
продукті.

Одним з напрямів удосконалення технології та техніки коп-
чення харчових продуктів є використання коптильних препара-
тів — спеціальної фракції ароматичних компонентів, виділеної за 
допомогою дистилювання з конденсату коптильного диму, які за-
стосовують для одержання аромату копчення. Є способи, які дають 
змогу усувати канцерогени з диму. Вони ґрунтуються на тому, що 
ці речовини нерозчинні у воді. Основою для виготовлення коптиль-
них препаратів (рідин) є конденсати, які одержують уловлюванням 
компонентів диму водою. Потім водні розчини піддають різним 
видам оброблення: відгонка низьколетких компонентів, нейтралі-
зація надлишку кислот, видалення небажаних інгредієнтів диму се-
лективним екстрагуванням або використанням абсорбентів і та ін. 
Коптильні рідини та препарати, спосіб виготовлення яких перед-
бачає видалення поліциклічних вуглеводів з їх складу, не містять 
3,4-бензпірену і не мають токсичної дії.

Відповідно до призначення всі коптильні препарати можна роз-
ділити на дві групи: препарати для поверхневого оброблення (мо-
жуть містити незначну кількість потенційно шкідливих компонен-
тів, які залишаються на покритті продукту — шкірі, оболонці — яке 
не використовується в їжу); препарати для введення їх всередину 
оброблюваного виробу (до цієї групи препаратів висувається особ-
ливо суворі гігієнічні вимоги).

Препарати дуже відрізняються між собою за груповим складом 
(фенолів, карбонільних сполук, органічних кислот, спиртів і т. ін.) і за 
вмістом індивідуальних сполук. Відповідно до цього вони по-різному 
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можуть надавати продукту тих або інші ознак, і ще не створено пре-
парату, за допомогою якого можна повністю відтворити якісні по-
казники продукції, отриманої димовим копченням.

Коптильні препарати класифікують так (схема 3.13):
1. Коптильні рідини. Це водні розчини компонентів коптильно-

го диму або продуктів сухої перегонки деревини, водні або кислотні 
екстракти деревини, а також водні розчини суміші речовин, що ма-
ють коптильні властивості. 

2. Жиророзчинні коптильні препарати. До цієї не численної гру-
пи належать препарати на масляній основі.

3. Коптильні пасти та порошки. Ці коптильні препарати є харчо-
вими добавками або продуктами, які насичені коптильними компо-
нентами (звичайно димом), наприклад кухонна сіль, борошно, сіль 
та ін.

Сушильна камера Подальше 
перероблення

Масло-обмінна 
система

Ємність для осадженняВажкі масла

Фільтр першого ступеня

Фільтр другого ступеня

Спеціально 
підготовлена тирса

Піч-димогенератор Конденсаторна 
колона

Шкідливі газоподібні речовини

Порошко-
подібний 
сухий дим

Дим на 
водяній 
основі

Дим на 
масляній 
основі

Схема 3.13. Принципова технологічна схема отримання коптильних 
препаратів
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За хімічним складом коптильні препарати поділяють на феноль-
ні, основу яких становлять фенольні речовини, кислотні, що скла-
даються переважно з кислот, та комбіновані — препарати на основі 
водних розчинів диму, які містять більшість класів коптильних ре-
човин, що утворюються при піролізі деревини.

Актуальним є застосування зв’язаних фенолів (типу фенілсір-
чана, фенілглюкуронова кислоти і т. ін.) та інших речовин, які імі-
тують аромат і смак коптильних сполук.

Запитання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте способи копчення м’яса та м’ясопродуктів.
2. Що являє собою коптильний дим і з чого він складається?
3. У чому полягає суть процесу копчення?
4. Які чинники впливають на зміну консистенції м’яса під час коп-

чення?
5. Які зміни властивостей м’яса відбуваються під час копчення?
6. Чим зумовлені зміна смаку та аромату під час копчення?
7. У чому полягає хімізм надання забарвлення копченостям?
8. У чому полягає консервуючий ефект копчення?
9. Яка біологічна оцінка копчених продуктів?
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3.6. Зміни м’яса під час теплового оброблення 

3.6.1. Мета та способи теплового оброблення

При нагріванні в м’ясі відбуваються специфічні фізико-хімічні 
перетворення його компонентів і зміна їх біологічних властивостей. 
Внаслідок теплового оброблення м’ясо набуває нових характерних 
смакових, ароматичних характеристик, щільної консистенції, стає 
стійким при зберіганні, зазвичай краще засвоюється (схема 3.14).

Схема 3.14. Основна мета теплового оброблення м’ясопродуктів

Для виробництва м’ясопродуктів відповідно до поставленої 
мети застосовують різні способи теплового оброблення (схема 3.15).

Схема 3.15. Способи теплового оброблення м’яса та м’ясопродуктів

Мета теплового оброблення 
↓ 

Зафіксувати структуру м’ясопродукту 
Довести продукт до готовності 
Знищити вегетативні форми мікроорганізмів і підвищити стійкість 
продукту до зберігання 
Сформувати необхідні органолептичні характеристики готового виробу 

 

Способи теплового оброблення 
↓ 

Поверхневе теплове оброблення → 
Шпаріння, 
обпалювання, 
обжарювання 

Нагрівання з метою досягнення певного 
ступеня готовності 

→ 
Бланшування, 
варіння, запікання, 
обжарювання 

Нагрівання з метою запобігання 
мікробіального псування продукту 
(консервація) 

→ Пастеризація, 
стерилізація 

Нагрівання з метою виділення із сировини 
тих чи інших складових частин 

→ 
Витоплювання жиру, 
виварювання 
желатину та клею 
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Зміна властивостей продукту при нагріванні зумовлена зміною 
властивостей його складових і втратами частин продукту в навко-
лишнє середовище. М’ясо і м’ясопродукти зазвичай нагрівають за 
температури від 60 до 180°С. Зміна складових частин і властивос-
тей готових продуктів істотно відрізняються і залежать від умов 
процесу та кінцевої температури нагрівання.

3.6.2. Фізико-хімічні зміни м’яса під час теплового оброблення

Теплове оброблення м’яса і м’ясопродуктів супроводжується 
характерними фізико-хімічними змінами (схема 3.16).

Схема 3.16. Фізико-хімічні зміни м’яса і м’ясопродуктів під час 
теплового оброблення

Зміна білків. Найхарактернішою та основною зміною білків усіх 
тканин при нагріванні є денатурація — зміна природних власти-
востей білків (схема 3.17), при цьому зменшується їх розчинність, 
гідратація. Білки, денатуровані нагріванням, легко агрегують і коа-
гулюють, ущільнюються з виділенням води.

Закономірності денатураційних перетворень білків у ізольова-
ному вигляді істотно змінюються під час денатурації білків, що є 
складовими частинами структур, якими є тканини тварин. 

Денатуруюча дія тепла на білки м’яса залежить від багатьох чин-
ників (температури нагрівання, тривалості теплової дії, присутнос-
ті або відсутності достатньої кількості води в гріючому середовищі 

Фізико-хімічні зміни під час теплового оброблення 
↓ 

 Теплова денатурація розчинних білкових речовин 
 Зварювання і дезагрегація колагену 
 Зміна стану і властивостей жирів 
 Зміна вітамінів 
 Зміна структурно-механічних властивостей 
 Утворення компонентів смаку та аромату 
 Завершення реакції кольороутворення 
 Загибель вегетативних форм мікроорганізмів 
 Втрата складових частин продукту в навколишнє середовище 
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або самому продукті, рН середовища, взаємозв’язок між білками й 
іншими сполуками в структурі тканини тварин та ін.).

Теплова енергія витрачається на порушення структури моле-
кули (температурний коефіцієнт денатурації 100–150 ккал/моль). 
При цьому енергія може витрачатися на розривання незначної кіль-
кості міцних ковалентних зв’язків і великої кількості слабких між-
молекулярних зв’язків у молекулі білка (близько 75–80% внутріш-
ніх молекулярних зв’язків глобулярних білків становлять водневі 
зв’язки). Для порушення просторової конфігурації поліпептидних 
ланцюгів достатньо розриву 10–20% водневих зв’язків.

У результаті розриву внутрішньо молекулярних зв’язків (вод-
невих, сольових) пептидні ланцюги частково розгортаються, вна-
слідок чого функціональні групи (SН-групи, фенольна група тиро-
зину, гуанідинова група аргініну, -аміногрупа лізину та ін.) стають 
активнішими або доступнішими. Для теплової денатурації білків 

Схема 3.17. Денатураційні перетворення білків під час теплового 
оброблення

 
 
 
 

– Температура нагрівання 
– Тривалість теплової дії 
– Наявність або відсутність достатньої кількості води в гріючому 

середовищі або самому продукті 
– рН середовища 
– Взаємозв’язок між білками та іншими сполуками в структурі тка-

нини тварин 
 

Перетворення, денатурації білків 
 

 Зменшення гідрофільності та розчинності 
 Агрегація та коагуляція 
 Ущільнення з виділенням води 
 Гідроліз колагену 
 Зсув ізоелектричної точки 
 Втрата активності ферментів 
 Гідролітичний розпад білків (t > 100°С) 
 Збільшення доступної дії травних ферментів  

 

Чинники, які впливають на денатураційні перетворення 
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особливо характерне збільшення реактивності SH-груп, за величи-
ною вмісту яких нерідко судять про глибину денатурації білка.

Процеси, що відбуваються після денатурації, пов’язані з хаотич-
ним виникненням зв’язків (водневих, сольових) між поліпептидни-
ми ланцюгами як всередині молекули, так і між молекулами різних 
білків. Але їхня кількість і розміщення випадкові і залежать від сту-
пеня порушення первинної структури білка, тобто від температури та 
тривалості нагрівання. Якщо в нативному білку пептидні ланцюги су-
воро орієнтовані, то в денатурованому — дезорієнтовані. У результаті 
зміни природної просторової конфігурації відбувається блокування 
полярних груп у результаті їх взаємодії один з одним і виявляються 
гідрофобні властивості білкових молекул. Ізоелектрична точка білків 
зрушується в нейтральний бік. У результаті цих процесів зменшуєть-
ся гідрофільність і розчинність білків, відбувається їхня агрегація вна-
слідок виникнення випадкових міжмолекулярних сил і коагуляція.

Оскільки численні білки, що входять до складу продуктів тва-
ринного походження, відрізняються один від одного температурою 
денатурації, під час нагрівання таких продуктів білки денатурують 
у відповідному їм температурному інтервалі, і кожній температурі 
в цьому інтервалі відповідає певна кількість денатурованих білків. 

Денатурація білків м’яса починається за низьких температур 
(близько 45°С). За температури 60–65°С в м’ясі денатурує близько 
90% внутрішньоклітинних білків, а за 70°С денатуруються практич-
но всі м’язові білки. Але навіть і за 100°С невелика кількість білко-
вих речовин не втрачає розчинності (табл. 3.8). 

Таблиця 3.8
Температура денатурації основних білків м’яса

Білок Температура денатурації, °С
Міозин 45–55
Актин 50–55
Актоміозин 42–48
Міоген 55–65
Міоальбумін 45–47
Глобулін Х 50–60
Міоглобін 60–70
Колаген 55–65
Еластин 125
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Найчутливіший до нагрівання основний білок м’язів — міозин. 
При нагріванні до 37°С він втрачає ферментативну активність уже 
через 15–20 хв. У структурі м’язової тканини ця нативна власти-
вість міозину зберігається стійкіше. Під час нагрівання протягом 3 
год при 40°С ферментативна активність міозину знижується тіль-
ки на 50%, а при нагріванні понад 40°С міозин денатурує повністю. 
За допомогою мікрокалориметра виявлено два незалежні процеси 
денатурації та зміни в’язкості розчину міозину під час нагрівання. 
Перший має максимум при 43°С пов’язаний з перетворенням ком-
поненту міозину ТММ, другий — максимум при 53°С — з перетво-
ренням ЛММ. 

Температуру денатурації тваринних білків підвищують солі 
лужних металів, довголанцюгові органічні аніони (наприклад, ані-
они жирних кислот з числом вуглецевих атомів 7–12) та інші орга-
нічні речовини (наприклад, цукор). При варінні солоних виробів на 
температуру денатурації впливає кухонна сіль (збільшує її).

Своєрідним біохімічним тестом для контролю заданої темпера-
тури нагрівання м’яса можуть бути методи визначення активності 
деяких його ферментів. Кисла фосфатаза втрачає свою активність 
за температури 70°С. Отже, відсутність у пробі активності, власти-
вої цьому ферменту, свідчить про те, що м’ясо нагрівалось вище від 
температури 71°С.

Колаген при нагріванні до 58–65°С у вологому стані зварюється. 
При цьому відбувається послаблення і розривання водневих зв’язків, 
які утримують поліпептидні ланцюги в тривимірній структурі моле-
кули. Як наслідок, змінюється показник рН у бік збільшення. 

Чим вища температура, більший ступінь подрібнення і тривалі-
ший термін нагрівання, тим більше утворюється низькомолекуляр-
них продуктів дезагрегації колагену і глибше виражені зміни його 
стану (схема 3.18). Повний гідроліз колагену відбувається при на-
гріванні протягом 3 год за температури 120°С.

Зміни колагену за теплового оброблення м’яса і м’ясопродуктів 
(розпад до глютину і глютоз) у певних межах відіграють позитивну 
роль, оскільки призводять до підвищення засвоюваності колагену 
і зменшення міцності сполучної тканини і жорсткості м’яса. Проте 
надмірний розпад колагену призводить до розволокнення тканин. 

Для м’яса з невеликим вмістом сполучної тканини тривалість на-
грівання не повинна бути більша за ту, яка необхідна для денатурації 
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розчинних білків. Практично для цього досить прогріти продукт 
на всю глибину приблизно до 70°С. Для м’яса, що містить відносно 
більшу кількість сполучної тканини, стан готовності визначається 
ступенем розпаду колагену (20–45%).

Білки м’яса, денатуровані в результаті теплової дії, легше під-
даються ферментативному гідролізу, оскільки під час розгортання 
поліпептидних ланцюжків внутрішні пептидні зв’язки стають до-
ступніші до дії ферментів, що особливо важливо для колагену. Тому 
денатуровані білки краще перетравлюються. У той же час тривалий 
період нагрівання може збільшити стійкість білків до ферментів 
внаслідок розвитку післяденатураційних змін. Так, тривале нагрі-
вання за температури вище ніж 100°С (стерилізація м’яса) супрово-
джується деяким погіршенням переварювання білків м’яса. 

Під час теплового оброблення м’язової тканини дуже важли-
ве значення мають зміни міоглобіну, від чого залежить забарвлен-
ня м’яса. Міоглобін у м’ясі денатурується поступово залежно від 
температури і тривалості нагрівання. За температури, близької до 
70°С, починається денатурація міоглобіну. Зв’язок між гемом (про-
стетичною групою) і глобіном (білковою частиною молекули міо-
глобіну) послаблюється. Глобін денатурує, а гем перетворюється 
на гемохром — коричневий пігмент. Денатурований глобін здатний 
утворювати адсорбційну сполуку з гемохромом. Гемохроми містять 
двовалентне залізо, яке легко може окислюватися до тривалентного 

Варіння колагену

- послаблення водневих зв’зків та розпушувачів структури 
волокон
- здатність утворювати желе
- підвищення засвоюваності
- дезагригація до глютину та желатоз
- поліпшення органолептичних показників

Схема 3.18. Вплив варіння на стан і властивості колагену
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з утворенням гематинів. Під час нагрівання до температури, при 
якій денатурує міоглобін, колір м’яса змінюється від червоного до 
сіро-коричневого внаслідок утворення гемохромів і гематинів. За 
60°С червоне забарвлення зберігається всередині шматка м’яса, за 
60–70°С м’ясо забарвлюється в рожевий колір, а за 70–80°С і вище 
стає значною мірою сіро-коричневим. 

Більшість м’ясопродуктів, які піддаються тепловому обро-
бленню, щоб уникнути змін забарвлення в процесі попереднього 
соління, обробляють нітритом. В процесі термічного оброблення 
нітрозоміоглобін перетворюється на денатурований глобін і нітро-
зогемохромоген, який і зумовлює рожево-червоний колір солено-
варених виробів:

Зміна ліпідів. Основні зміни, що відбуваються з жиром під час 
нагрівання наведені на схемі 3.19.

      Глобін 

N             N                N            N               N              N 
       Fe2+      Fe3+              Fe3+ 

         N               N               N            N                       N             N 
               H2O                          OН                                NO 
             Гемохром     Гематин               Нітрозоміоглобін 

Зміна жирів 
↓ 

– витоплюванням 
– звільнення деяких летких сполук 
– коалесценція 
– емульгування 
– гідроліз 
– окислення 
– полімеризація 
– прискорення окислювального псування жирів під час зберігання 
(особливо свинина) 

 

Схема 3.19. Зміна жирів під час теплового оброблення
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Нагрівання м’яса супроводжується витоплюванням жиру і частко-
вим його емульгуванням (надає каламутності бульйону). Одночасно 
з витоплюванням жиру вивільняються деякі леткі сполуки, пов’язані 
з жирами, що надає специфічного аромату м’ясу та бульйону.

Тривала дія високої температури за наявності води та кисню по-
вітря може викликати гідроліз і окислення жирів. При помірному на-
гріванні вони незначні, але їх легко виявити.

Через приєднання гідроксильних груп за місцем подвійних 
зв’язків внаслідок взаємодії тригліцеридів з водою частково утво-
рюються оксикислоти. Останні надають бульйону смаку та запаху 
осалювання за тривалого варіння жирного м’яса та кісток.

Окислювальні зміни жирів і процеси полімеризації під час обсма-
жування (t ≥ 135°С) призводять не тільки до змін кольору (жир тем-
нішає) і погіршення запаху: при цьому можуть утворюватися шкід-
ливі для організму речовини, погіршується засвоюваність жиру.

Нагрівання сприяє і швидшому окислювальному псуванню 
жирів під час зберігання, особливо свинини, що супроводжується 
збільшенням кількості перекисів та зростанням тіобарбітурового 
числа.

Ліпідна фракція вареної свинини піддається швидшому окис-
лювальному псуванню. Це пояснюється відсутністю природних 
антиокислювачів і тим, що до процесу окислення дуже швидко за-
лучаються надто лабільні не фосфоліпіди а фосфоліпопротеїди. 
У результаті окислення фосфоліпідів утворюються леткі продукти 
з неприємним запахом.

Зміна вітамінів. Теплове оброблення м’яса та м’ясопродуктів 
призводить до зменшення кількості деяких вітамінів у результаті їх 
хімічних змін, а також втрат у навколишнє середовище. Зміна вміс-
ту вітамінів у м’ясі під час нагрівання залежить від їхньої стійкості 
до теплової дії, а також від умов оброблення м’яса, головним чином 
від рН і наявності кисню.

Теплове оброблення м’яса і м’ясопродуктів навіть за помірних 
температур призводить до деякого зниження їх вітамінної ціннос-
ті, а під час нагрівання вище за 100°С вітаміни значно руйнуються 
(40–70%). З водорозчинних вітамінів найменш стійкі вітаміни В1 і 
аскорбінова кислота (вітамін С), з жиророзчинних вітамінів — ві-
тамін D. Вітамін А практично витримує температуру до 130°С, про-
те сухе нагрівання в контакті з повітрям, наприклад обсмажування 
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м’ясопродуктів, супроводжується інтенсивним руйнуванням вітамі-
ну А та інших вітамінів, особливо тих, які легко окислюються (Е, С).

Зміна структурно-механічних властивостей. Стійкісні влас-
тивості тваринних тканин під дією нагрівання змінюються під 
впливом двох протилежно направлених чинників: коагуляції білків 
і розпаду колагену (схема 3.20). Чим вища температура і більше 
тривалість нагрівання, тим більша коагуляція і вищі стійкісні влас-
тивості продукту. З іншого боку, чим більший розпад колагену, тим 
менша жорсткість м’яса.

Схема 3.20. Зміна структурно-механічних властивостей під час 
теплового оброблення

Жорсткість м’яса, яке піддавалось нагріванню, залежить не тіль-
ки від температури і тривалості цього процесу, а й від вмісту в ньому 
сполучної тканини, природних особливостей тварин, віку, ступеня 
подрібнення сполучної тканини і та ін. Для обсмажування, напри-
клад, придатні тільки ті ділянки туші, які містять відносно невели-
ку кількість сполучної тканини. Колаген сполучної тканини птиці 
і свинини розварюється значно легше від сполучної тканини яло-
вичини і баранини. Сполучна тканина м’яса молодих тварин роз-
варюється швидше, ніж старих. Важливим є і співвідношення ко-
лагенових і еластинових волокон у сполучній тканині. Зварювання 

Коагуляція білків  Розпад колагену 
↓  ↓ 
Зміна структурно-механічних властивостей 

під час теплового оброблення 
 

• температура нагрівання 
• тривалість нагрівання 
• вміст сполучної тканини 
• природні особливості тварин 
• вік тварин 
• ступінь подрібнення 
• ступінь зневоднення продукту 
• ступінь розвитку автолітичних процесів 
• величина рН 
• наявність солей 
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сполучних тканин відбувається в температурному інтервалі, верхня 
межа якого тим вища, чим складніша їх структура.

Швидкість і ступінь розпаду колагену різко зростають із збіль-
шенням ступеня подрібнення. Тому нагрівання ковбасного фаршу 
до 70°С, достатнє для денатурації значної частини м’язових білків 
і переходу значної частини колагену в глютин. У зв’язку з цим ва-
ріння ковбас можна вважати закінченим, як тільки температура в 
центрі батона досягне 70–72°С. 

Стійкісні властивості тваринних тканин, які піддаються на-
гріванню, залежать і від ступеня зневоднення продукту. Розвиток 
коагуляційних змін супроводжується зменшенням водозв’язуючої 
здатності білкових речовин і втратою води. Звідси витікає, що і тем-
пература, і тривалість теплового оброблення м’ясопродуктів пови-
нні бути лише мінімально необхідними відповідно до особливостей 
складу і властивостей продукту, який нагрівається. 

На втрати води продуктом істотно впливає і ступінь розвитку 
автолітичних процесів до моменту нагрівання. Кількість вологи, яка 
віділяється під час теплового оброблення, мінімальна при нагріван-
ні парного м’яса. Вона різко збільшується для м’яса в стані повного 
розвитку посмертного заклякання, після чого поступово зменшу-
ється в міру дозрівання м’яса. Але навіть через 10 і більше діб вона 
вище, ніж при тепловому обробленні парного м’яса. Відповідно до 
цього м’ясо, зварене в стані посмертного заклякання, дуже жорстке, 
але тим ніжніше і соковитіше, чим вищий ступінь дозрівання.

Вологозв’язувальну здатність м’ясопродуктів, що піддаються 
тепловому обробленню, можна збільшити, зрушуючи рН у той чи 
інший бік від ізоелектричної точки білків тваринних тканин. Цього 
можна досягти, додаючи до подрібненого м’яса деякі солі, напри-
клад фосфати, або обробляючи м’ясо органічними кислотами, на-
приклад оцтовою.

Утворення компонентів смаку та аромату. В результаті нагрі-
вання м’яса відбуваються складні реакції, що призводять до утво-
рення нових продуктів, які мають смакові та ароматичні власти-
вості. Ці речовини або вивільняються із зв’язаного стану, в якому 
вони перебували в м’ясі або з’являються в результаті перетворення 
попередників, чи утворюються внаслідок взаємодії речовин (схе-
ма 3.21). Велика роль як попередникам відводиться вуглеводам 
(глюкозі, рибозі, частково фруктозі), амінокислотам, нуклеотидам. 
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В результаті взаємодії цих речовин під час нагрівання утворюються 
сполуки, що зумовлюють появу характерного запаху: альдегіди, ке-
тони, леткі кислоти, сірковмісні сполуки, аміни та ін.

Вирішальну роль в утворенні смаку і аромату вареного м’яса 
відіграють екстрактні речовини. Ретельно відмите від розчинних 
у воді речовин м’ясо після варіння позбавлене смаку і має дуже 
слабкий запах. Екстрактивні речовини м’яса накопичуються в ре-
зультаті розпаду високомолекулярних сполук, і в той же час їх 
кількість зменшується в результаті власного розпаду під впливом 
нагріву. Чутливість екстрактивних речовин до нагрівання різна. 
Стій кіші — карнозин, молочна кислота, холін (розпадається всього 
на 10–15%).

 
Утворення компонентів смаку та аромату 

↓ 
– вивільнення із зв’язаного стану 
– перетворення попередників смаку та аромату 
– взаємодія речовин одного з іншим 

                 ↓ 

Екстрактивні речовини → 

Накопичення внаслідок розпаду 
високомолекулярних сполук та 
зменшення у результаті власного 
розпаду при нагріванні 

Продукти реакції 
меланоїдиноутворення 
(реакція Майара) 

→ 
Карбонильні сполуки – альдегіди, 
кетони, леткі кислоти, сірковмісні 
сполуки та ін. 

Окислювальне 
дезамінування і 
декарбоксилювання 
амінокислот (реакція 
Штрекера) 

→ 

Лейцин → ізовалеріяновий альдегід; 
ізолейцин → 2-метилмасляний 
альдегід; 
метионін → метиональ; 
треонін → a -кетомасляна кислота; 
цистеїн → меркаптоацетальдегід 

Продукти розпаду 
амінокислот → 

Цистеїн → сірководень, меркаптани 
цистин, цистеїн, глютатіон → сульфіди; 
глютамін, аденілова кислота та ін. → 
аміак 

Леткі жирні кислоти → Мурашина, оцтова, пропіонова, 
масляна та ін. 

 

Схема 3.21. Утворення компонентів смаку та аромату



240

Фізико-хімічні та біохімічні основи технології м’яса і м’ясопродуктів

У процесі варіння частина креатину розпадається, а близько 1/3 
його перетворюється на креатинін. Під час нагрівання м’ясного екс-
тракту за 100°С протягом 6 год втрати інших сполук відбуваються з 
різною інтенсивністю: аргінін — 11%, аланін — 6,9, гістидин — 21,8, 
креатинін — 23,8, орнітин — 28,5, фенілаланін — 19,3, треонін 19,8. 
При цьому аспарагінова, глютамінова кислоти, карнозин, метилгіс-
тидин не руйнуються. 

З амінокислот необхідними для отримання м’ясного запаху є 
цистеїн, глютамінова кислота, пролін, гістидин.

Поява глютамінової кислоти за теплової дії можлива в результа-
ті звільнення амінокислот з білків і дезамінування глютаміну (аміду 
глютамінової кислоти), який міститься у м’язовій тканині в лабіль-
ному зв’язку з іншими сполуками. Можливим джерелом утворення 
глютамінової кислоти є і глютатіон. Під час виготовлення бульйон-
них кубиків для надання насиченого смаку бульйону додають глю-
тамінову кислоту або її сіль — глютамат натрію.

Зміна смаку м’яса під час нагрівання також пов’язана з утворен-
ням гіпоксантину внаслідок розпаду інозинової кислоти. За 95°С 
через 1 год розпадається близько 80% інозинової кислоти.

Важливе значення в утворенні аромату і частково смаку м’яса 
під час теплового оброблення відіграє реакція Майара — реакція 
взаємодії цукрів з компонентами, які містять аміногрупу, під час на-
грівання. При цьому утворюються карбонільні (альдегіди, кетони, 
леткі кислоти), сірковмісні та інші сполуки, які зумовлюють появу 
характерного запаху і надання забарвлення продуктам (полімери 
меланоїдини). У результаті реакції Майара утворюються альдегі-
ди — формальдегід і метилгліоксаль, а також ацетон, діацетил, фур-
фурол, оксиметилфурфурол, метилфурфурол та ін.

Аліфатичні альдегіди утворюються з амінокислот за їх окислю-
вального дезамінування та декарбоксилювання (реакція Штреке-
ра) під час нагрівання. Альдегід, що утворюється при цій реакції, 
містить на один атом вуглецю менше, ніж початкова амінокислота. 
Наприклад, з лейцину утворюється ізовалеріановий альдегід, з ізо-
лейцину — 2-метилмасляний альдегід, з метионіну — метиональ, що 
має м’ясний аромат, з треоніну — кетомасляна кислота, що має за-
пах бульйону, і т. ін. З цистеїну виділяється меркаптоацетальдегід, 
що є дуже нестійкою сполукою.
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Активніше в реакції Майара беруть участь низькомолекулярні 
речовини, зокрема амінокислоти і моносахариди (переважно — пен-
тоди). Тому однією з причин поліпшення аромату вареного м’яса 
з розвитком автолізу пов’язують з накопиченням у ньому вільних 
амінокислот і моносахаридів. На специфічність запаху, що утворю-
ється під час нагрівання суміші амінокислот і цукру, впливає при-
рода амінокислоти, а не цукру.

Під час нагрівання деяких амінокислот з глюкозою за 100 і 180°С 
протягом години, одержано низку запахів: горілого цукру, житньо-
го хліба, карамелевий, шоколадний, горілої кукурудзи та інших, але 
«м’ясний» не був одержаний. При нагріванні суміші, що склада-
ється з водних розчинів амінокислот (обов’язково з l-цистеїном), 
вуглеводів і ефірів ненасичених жирних кислот виникає запах, що 
імітує м’ясний. М’ясний аромат можна отримати при нагріванні су-
міші таурину і тіаміну за температури 95–220°С і додаванні цього 
продукту до суміші вільних амінокислот. Додавання 0,5–5% цукру 
підсилює м’ясний запах. 

Реакція меланоїдиноутворення дуже повільно відбувається в 
сирому м’ясі, але різко прискорюється під час нагрівання. Так, за 
температури 60°С вона проходить у 20 разів швидше, ніж при 37°С, 
але й за цієї температури швидкість її достатня. Якнайбільше її на-
слідки виявляються під час смаження (130–180°С). Внаслідок ви-
сокої температури в зовнішньому шарі м’яса виникають процеси, в 
результаті яких з’являється характерне коричневе забарвлення та 
формується аромат і смак смаженого продукту. 

На відтінок аромату вареного м’яса впливають також сірководень 
(особливо в утворенні аромату курячого м’яса) і меркаптани. При 
стерилізації м’яса яловичини H2S накопичується в основному в ре-
зультаті деструкції цистеїну, який входить до складу білків. Можли-
вим джерелом утворення сульфідів є сірковмісні амінокислоти, зо-
крема цистин і цистеїн, а також пептид глютатіон. Глютатіон під час 
стерилізації піддається лише частковому руйнуванню. Накопичення 
аміаку є наслідком розпаду низькомолекулярних сполук (глютаміну, 
аденілової кислоти) і білків. Значна частина аміаку, що утворився, 
зв’язується кислотами. При нагріванні м’яса в результаті процесів 
розпаду зменшується кількість органічних фосфорних сполук.

Додатковий аромат бульйону надають і деякі леткі сполуки, які 
зв’язані з жирами і вивільняються одночасно з витоплюванням жиру.



242

Фізико-хімічні та біохімічні основи технології м’яса і м’ясопродуктів

Вплив на мікрофлору. Теплове оброблення м’ясних продуктів 
повинне забезпечувати відмирання або різке скорочення кількості ве-
гетативної мікрофлори. Під час нагрівання до температури 70°С про-
тягом 5–10 хв гине більша частина вегетативних форм мікроорганіз-
мів. Проте в продукті залишаються термостійкі форми, деякі з яких 
здатні розвиватися за температури 80°С, нагрівання м’ясопродуктів 
до температури 100°С не спричинює їхнього повного знищення.

До дії високих температур стійкі спорові форми мікробів. Таким 
чином в результаті нагрівання м’ясопродуктів до температури 68–
70°С відмирає 99% початкової кількості мікроорганізмів. Мікро-
флора, що залишилася, на 90% представлена споровими формами. 
Рівень залишкової мікрофлори після закінчення термооброблення 
залежить головним чином від ступеня початкової мікробіологічної 
забрудненості сировини і матеріалів, що використовуються при ви-
робництві м’ясопродуктів. 

3.6.3. Особливості різних видів нагріву

Шпаріння — короткочасне оброблення поверхні об’єкту гарячою 
водою або парою за температури нижчої ніж 100°С. Мета шпарін-
ня — ослабити сили зчеплення між частинами, які підлягають вида-
ленню з об’єкта оброблення (волосся, щетина, пір’я) і самим об’єктом 
(тушею, субпродуктом), а також для зменшення механічної міцності 
шарів, які необхідно видалити (епідермісу, слизистої оболонки).

Під час шпаріння частково порушується волосяна сумка, в якій 
міститься цибулина, товщина волосини зменшується, внаслідок 
чого сили зчеплення волосини з волосяною сумкою послаблюють-
ся, а в деяких випадках порушуються повністю. Тому після шпарін-
ня для видалення щетини, волосся, пір’я необхідні невеликі меха-
нічні зусилля.

За температури нижчої за оптимальну, внаслідок слабкого про-
грівання поверхневих шарів ослаблення сил зчеплення між волос-
сям і волосяною сумкою виявляється недостатнім. При нагріванні 
до температури вищої за оптимальну починається зварювання 
колагену волосяної сумки, що призводить до збільшення сил зче-
плення між волосяною сумкою і волоссям (до зашпарки).
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Під час шпаріння туш тварин і птиці відбувається відшарову-
вання епідермісу. Ступінь відшаровування залежить від температу-
ри та тривалості шпаріння. Відшаровування епідермісу від шкіри 
тварин явище позитивне — поверхня стає чистішою. При відшаро-
вуванні поверхневих шарів шкіри на тушках птиці подальше меха-
нічне оброблення призводить до ушкодження дерми.

Жорсткіші режими шпаріння рекомендуються для шкіри та суб-
продуктів дорослих тварин та птиці, тварин з густішим шерстним 
покривом.

Варіння. Розрізняють два технологічні варіанти варіння:
– бланшування — короткочасне варіння м’яса до неповної го-

товності з метою денатурації та коагуляції білкових речовин;
– варіння — теплове оброблення м’ясопродуктів, яке забезпечує 

такий ступінь зварювання колагену, який необхідний для 
розм’якшення сполучної тканини достатньою мірою.

Бланшування проводять гарячою водою або гострою парою. Його 
застосовують у тих випадках, коли виникає необхідність зменшити 
вміст вологи в сировини, що досягається відокремленням частини 
води (м’ясний сік чи бульйон) в результаті денатурації та коагу-
ляції білкових речовин. Одночасно зменшується гідрофільність і 
збільшується гідрофобність білкових компонентів.

Відокремлена при бланшуванні від м’яса рідина містить 4–5% 
розчинних речовин, невелику кількість білків та частку емульгова-
ного жиру; понад 3

4  втрат становлять органічні (екстрактні та біл-
кові) речовини.

Для варіння гріючим середовищем можуть бути гаряча вода, го-
стра пара або пароповітряна суміш.

Під час варіння м’яса у воді відбувається втрата не тільки води, 
а й водорозчинних речовин. На відміну від бланшування, втрати 
складових частин під час варіння доповнюються втратами в резуль-
таті обмінної дифузії з навколишнім середовищем.

Якщо м’ясо, призначене для варіння, занурити в холодну воду і 
нагрівати, то водорозчинні речовини м’яса (водорозчинні вітаміни, 
екстрактні і мінеральні речовини) переходять у гріюче середови-
ще. Піна, що спливає на поверхню, являє собою коагульовані во-
дорозчинні білки із зовнішніх шарів м’яса, які переходять у воду в 
кількості до 0,2% маси м’яса. За такого способу варіння одержують 
концентрований м’ясний бульйон і досить малоцінне за смаком 
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варене м’ясо. Під час занурення м’яса в киплячу воду на нього відра-
зу ж впливає висока температура. Відбувається швидка коагуляція 
(«ущільнення») білків поверхневого шару м’яса. Виділення води, 
так само як і смакових речовин, ускладнюється. Цей спосіб надає 
соковитості і кращих смакових властивостей м’ясу і неконцентро-
ваний бульйон. 

Кухонна сіль, яка додається під час варіння м’яса, спричинює 
набухання його волокон; волокна м’яса як би розсовуються, що 
сприяє більшому проникненню води вглиб м’яса і, отже, кращому 
екстрагуванню водорозчинних речовин.

Запікання — теплове оброблення м’ясопродуктів гарячим сухим 
повітрям за температури до 150°С.

У результаті прямого контакту поверхні м’ясопродукту (за від-
сутності кришки або додаткової упаковки) з гріючим середовищем 
відбувається інтенсивне короткочасне випаровування вологи і 
утворення поверхневого шару, який перешкоджає подальшому ви-
діленню вологи з продукту. Це зумовлює й особливості зміни про-
дукту: для зовнішнього сухого шару характерні зміни, властиві су-
хому нагріву, тоді як для внутрішнього — зміни, властиві вологому. 
Паротворення, що відбувається всередині виробу, створює надмірні 
напруження, внаслідок чого поліпшується його зовнішній вигляд, 
консистенція, ніжність і соковитість.

Втрати під час запікання відбуваються практично за рахунок 
випаровування вологи і витікання невеликої кількості розплавле-
ного жиру.

Обжарювання. Про обжарювання як різновид гарячого копчен-
ня вже говорилося.

У м’ясній промисловості також застосовують обжарювання по-
верхні як попереднє оброблення сировини при виготовленні деяких 
видів консервів, швидкозаморожених готових страв (за наявності 
достатньої кількості жиру (5–10%)). Зазнаючи в процесі обсмажу-
вання специфічних змін, складові частини жиру надають продукту 
своєрідного смаку й аромату.

Під час обжарювання, так само як і при запіканні, зневоднюється 
зовнішній шар внаслідок випаровування води, температура поверх-
невого шару м’яса або м’ясопродукту досягає 135°С і вище. Завдяки 
цьому в зовнішньому шарі виникають процеси термічного розпаду 
складових частин продукту, тому утворюються речовини (частково 
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леткі), що мають специфічний аромат і смак. Утворення коричне-
вого забарвлення — необхідна умова процесу обжарювання. Про-
те харчові меланоїдини, що утворюються за теплового оброблення 
продуктів, знижують їхню харчову цінність, оскільки вони не розще-
плюються травними ферментами людини і, отже, не засвоюються.

Оскільки вологість продукту в глибині залишається значною, 
зміни складових частин у товщі схожі зі змінами, що відбуваються 
під час варіння, але більш інтенсивніше. 

Консервація нагріванням. Пастеризація — нагрівання ізольо-
ваного від зовнішнього середовища продукту (консервів) за темпе-
ратури 70–85°С, при якій знищуються переважно вегетативні фор-
ми мікроорганізмів.

Під час пастеризації протягом усього технологічного процесу 
необхідно суворо дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог.

Тиндалізація — це неодноразова пастеризація із визначеним інтер-
валом часу. За такого способу продукт після кожного прийому тепло-
вого оброблення залишають на деякий час в умовах зниженої темпера-
тури. Під час повторного нагрівання знищуються вегетативні форми 
мікроорганізмів, що ростуть зі спор, активованих попереднім нагріван-
ням, у процессі витримки консервів за зниженої температури.

Стерилізація — нагрівання продукту, ізольованого від зовніш-
нього середовища шляхом упаковки його в герметичну тару (кон-
серви), до температури і протягом часу, достатнього для запобіган-
ня розвитку мікрофрори при тривалому зберіганні.

Під час стерилізації (t > 100°С) м’яса і м’ясопродуктів посилю-
ється і процес гідролітичного розпаду білків, який характеризується 
накопиченням амінного азоту. Разом з цим відбуваються процеси 
дезамінування і декарбоксилювання деяких білків і амінокислот 
м’яса, що супроводжуються появою летких продуктів (аміак, вугле-
кислий газ, меркаптани, сірководень та ін.). Таким чином, нагрівання 
м’яса за високих температур протягом тривалого часу дещо знижує 
його харчову цінність в результаті втрат амінокислот, у тому числі й 
незамінних, а також погіршує його органолептичні властивості.

Витоплювання. Основна мета нагрівання під час витоплювання 
жиру з м’якої жирової сировини або кістки — руйнування структур-
них елементів тканин, що містять жир та його виділення. 

Для вільного витікання жиру необхідне руйнування клітин, 
усередині яких знаходиться жир, і міцної міжклітинної структури, 
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утвореної колагеновими та еластиновими волокнами. Під час ви-
топлювання жиру з м’якої жирової сировини цей ефект досягається 
механічним руйнуванням сировини перед витоплюванням, впли-
вом води та нагрівання.

За температур, що не спричинюють істотних небажаних змін 
якості жиру (до 70–75°С), не відбувається повного руйнування 
жирової тканини, в шкварі після витоплювання можна виявити не-
зруйновані жирові клітини. Практично повне руйнування клітин 
жирової тканини в цілому досягається під час нагрівання сирови-
ни до температури вищої ніж 100°С, проте таке нагрівання, якщо 
проходить тривалий час, призводить до погіршення якості жиру.

Але й за повного руйнування жирової тканини частина жиру 
утримується шкварою в результаті адсорбції, капілярним і механіч-
ним шляхом. Кількість утриманого таким чином жиру залежить від 
кількості води, яка, як полярна речовина, легше зв’язується гідро-
фільними складовими частинами шквари і здатна витісняти жир. 
Але крім полярної води і неполярного жиру, до складу жирової си-
ровини входять проміжні речовини, тому неможливо досягти по-
вного знежирення сировини.

Під час нагрівання жирової тканини за наявності води (що містить-
ся в сировині або додається) утворюється бульйон — стійка емульсія 
з жиром. Чим вища температура і тривалість витоплювання і більша 
кількість води, тим більше жиру втрачається з емуль сією. Емульгу-
вання жиру ускладнює процес його відокремлення від бульйону.

Жир з кістки витоплюють лише за наявності води, оскільки інак-
ше весь розплавлений жир залишиться в кістці, утримуючись вна-
слідок адсорбції та капілярності, а також механічно. Вода, крім того, 
необхідна для забезпечення швидкого і рівномірного прогрівання 
кістки і, проникаючи в кістку, сприяє руйнуванню морфологічних 
утворень, у яких розміщений жир. Кількість витопленого з кістки 
жиру залежить від температури й тривалості витоплювання.

Процес отримання желатину або клею із сировини пов’язаний з 
дифузійним обміном між матеріалом, що обробляється, і техноло-
гічним агентом (гарячою водою або хімічним реагентом). У процесі 
виварювання желатину і клею відбувається гідротермічний розпад 
колагену і вихід продуктів його розпаду в бульйон. Швидкість роз-
паду залежить від міцності зв’язків, що утримують поліпептидні 
ланцюги в структурі колагену. У зневодненому колагені вони три-
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маються найміцніше, а в тому, що повністю обводнює до рівноваж-
ного стану, — найгірше.

Деякі речовини, що містяться в сировині (білки, жири, пігменти 
і т. ін.), не лише ускладнюють отримання желатину та клею, але, 
потрапляючи в бульйон, призводять до погіршення якості готової 
продукції: темний колір, каламутність, пінявість, неприємний за-
пах, зниження в’язкості і желатинізації. Тому перед виварюванням 
желатину ці речовини необхідно видалити.

Вирішальне значення для виходу, властивостей і якості виділе-
ного за допомогою гарячої води продукту має температура, за якої 
оброблюється сировина. Чим вища температура, тим глибше про-
ходить гідроліз колагену і тим гірша якість продукту. Практично 
повне виділення колагену у вигляді глютину і продуктів його роз-
паду із сировини, яка була піддана золінню (обробленої лугом чи 
кислотами), досягається лише багаторазовим виварюванням за по-
ступового підвищення температури до 100°С. Із сировини, що не 
піддавалася золінню, досягти досить повного виділення колагену 
вдасться лише за температури 130–140°C. 

Запитання для самоконтролю

1. Яка мета термооброблення м’ясопродуктів? Які способи термооб-
роблення використовують під час виробництва м’ясопродуктів?

2. Які фізико-хімічні зміни відбуваються в м’ясі при термооброб ленні?
3. Яким змінам піддаються м’язові та сполучнотканинні білки м’яса 

під час термооброблення?
4. Яким змінам піддаються ліпіди й вітаміни під час термооброб лення?
5. Які чинники впливають на зміну структурно-механічних властиво-

стей м’яса під час термооброблення?
6. Які речовини беруть участь в утворенні смаку та аромату м’яса, що 

пройшло термооброблення?
7. Як впливає температура на мікрофлору м’яса та м’ясопродуктів?
8. Дайте характеристику процесу шпаріння.
9. Дайте характеристику процесу варіння.
10. Дайте характеристику процесу запікання.
11. Дайте характеристику процесу обсмажування.
12. Дайте характеристику процесу консервації нагріванням.
13. Дайте характеристику процесу витоплювання, виварювання.
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3.7. Зміни м’яса і м’ясопродуктів у процесі сушіння

3.7.1. Характеристика процесу сушіння

Сушіння — процес видалення вільної вологи за певних параме-
трів повітря без руйнування клітинної тканини або без зміни енер-
гетичної цінності продукту. Під час виробництва м’ясопродуктів 
сушіння застосовують для надання продуктам щільної консистенції 
і більшої стійкості при зберіганні та транспортуванні. На сушіння 
направляють напівкопчені, варено-копчені та сирокопчені ковбаси 
і копченості.

Для зневоднення подібних за складом, структурою та властивос-
тями продуктів, що виробляються підприємствами м’ясної промис-
ловості, застосовують конвективну, в невеликих масштабах кондук-
тивну і сублімаційну сушки. Ці способи відрізняються механізмом 
тепло- і вологообміну між продуктом і навколишнім середовищем 
та механізмом перенесення вологи в продукті. У зв’язку з цим кож-
ному з них властивий певний режим і характерний стан матеріалу, 
який піддається сушінню, форма і розміри зневодненого зразка.

Вибір того чи іншого способу сушіння зумовлюється можли-
вістю або неможливістю змінювати стан і форму продукту з метою 
підбору найбільш економічного способу, а також таких умовах, які 
забезпечували б отримання продукту із заданими властивостями, 
уникнувши небажаних його змін у процесі сушіння.

У більшості випадків можливі небажані зміни тим більш віро-
гідні, чим більше вологи міститься в матеріалі, що направляється на 
сушіння. У подібних випадках оптимальний режим сушки ступін-
частий з поступовим підвищенням інтенсивності в міру висихання 
продукту, якщо такий режим не суперечить технологічними вимо-
гами.

3.7.2. Сушіння як спосіб консервації

Обмін речовин у живих організмах протікає у водному серед-
овищі. Нестача води порушує його і, отже, уповільнює або повністю 
припиняє життєдіяльність мікроорганізмів. Мінімальний вміст во-
логи в білкових продуктах, за якого можливий розвиток бактерій, 
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дорівнює майже 25–30%, цвілеві гриби можуть розмножуватися за 
вмісту вологи близько 15% і менше, якщо відносна вологість пові-
тря більша ніж 75%, а температура — вища за 10°С.

Оскільки за високої відносної вологості висушені продукти мо-
жуть сорбувати вологу з повітря і змінюватися під дією кисню, їх 
можна зберігати тривалий час, але за умови, що продукт повністю 
ізольований від зовнішнього середовища.

Зневоднення, якщо воно відбувається в умовах, які самі по собі 
не можуть стати причиною загибелі мікроорганізмів, не веде до їх-
нього відмирання. Висушування під глибоким вакуумом є одним 
із способів консервації бактеріальних культур, які мають промис-
лове значення. Проте з часом неспороутворювальні мікроорганізми 
на сухих продуктах або в зневоднених середовищах поступово від-
мирають. Інтенсивність відмирання залежить від умов зберігання 
сухих препаратів. Ковбасний фарш, висушений до вологості 25% і 
поміщений у герметичну консервну банку під вакуумом, може збе-
рігатися протягом року.

Різні мікроорганізми мають різну стійкість до зневоднення. Спо-
роутворювальні мікроорганізми витримують зневоднення порівня-
но легко. Мікроорганізми відмирають на зневодненому продукті в 
різні терміни, які залежать від їхніх біологічних особливостей, влас-
тивостей продукту, умов сушіння і зберігання продукту. Сушіння 
не можна використовувати для стерилізації та знешкодження хар-
чових продуктів, які вражаються шкідливою мікрофлорою.

Сушіння має істотну перевагу перед іншими способами консер-
вації: висушені продукти мають значно меншу масу і займають мен-
ший об’єм порівняно з продуктами, консервованими іншими спо-
собами, і містять ту саму кількість поживних речовин. Це значно 
полегшує їхнє зберігання та транспортування.

Зневоднення сушінням не позбавлене істотних недоліків. Вису-
шені до незначної вологості продукти не можна використовувати 
без попередньої підготовки, яка іноді потребує тривалого часу і осо-
бливих умов. У процесі сушіння разом з водяною парою видаляють-
ся леткі ароматичні та смакові речовини; можлива хімічна взаємо-
дія частин продукту з киснем повітря, зміни продукту під впливом 
підвищеної температури і т. ін. Усе це потребує дотримання певних 
умов сушіня відповідно до особливостей продукту, який сушать, і 
ускладнює процес сушіння.
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Таким чином, завдяки консервації сушінням можна практично 
повністю припинити мікробіальні та автолітичні процеси в про-
дукті та зберігати його протягом тривалого часу. Але необхідний 
для цього ступінь зневоднення робить продукт малопридатним до 
вживання в їжу без попередньої підготовки. Тому, за можливості, 
доцільно поєднувати неповне зневоднення продукту з іншими спо-
собами консервації — солінням, копченням.

3.7.3. Механізм конвективного сушіння

У м’ясній промисловості конвективне сушіння застосовують 
для більш-менш глибокого зневоднення м’ясних продуктів, щоб 
збільшити тривалість їхнього зберігання (ковбасні вироби, копчен-
ня). Конвективним сушінням зневоднюють харчові та технічні про-
дукти тваринного походження з метою їх консервації: м’ясо, яйця, 
кров і кров’яну плазму, желатин, клей, шкури, кишки. За законом 
конвективного сушіння відбувається мимовільне зневоднення 
м’ясопродуктів у процесі їх технологічного оброблення (наприклад, 
під час обжарювання ковбасних виробів) і в період зберігання про-
дуктів в умовах контакту із зовнішнім середовищем.

У м’ясній промисловості застосовують такі способи конвектив-
ного сушіння:

– в потоці теплоносія (зазвичай повітря) — характерна для ма-
теріалів будь-якої форми і будь-яких розмірів;

– у розпилювальному стані — характерне для будь-яких текучих 
матеріалів.

Під час конвективного сушіння підведення тепла, необхідного 
для підігрівання матеріалу і випаровування вологи, відбувається в 
результаті теплообміну поверхні матеріалу з сушильним агентом (в 
окремому випадку — з повітрям). Середовище, що передає тепло, 
одночасно видаляє вологу, що випарувалася, з поверхні матеріалу.

Залежно від вологоутримання об’єкта сушіння і від навколиш-
нього повітря матеріал може або віддавати вологу навколишньому 
повітрю (десорбція) або, навпаки, сприймати її від повітря (сорб-
ція). При контакті з повітрям матеріал сорбує або десорбує вологу до 
рівноважного стану, матеріалу, що чисельно характеризується рів-
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новажною вологістю Wp, яка настає в мить, коли парціальний тиск 
пари біля поверхні матеріалу вирівнюється з парціальним тиском 
пари в навколишньому повітрі. Рівноважна вологість є функцією 
парціального тиску водяної пари в повітрі або відносної вологості.

Рівноважна вологість залежить від властивостей матеріалу. Де-
яке зменшення рівноважної вологості спричинює підвищення тем-
ператури. Для білкових матеріалів характерне падіння рівноважної 
вологості в міру зневоднення, особливо якщо сушіння тривале. Це 
є наслідком зменшення вологозв’язувальної здатності, рН серед-
овища, спричинене зміною, і утворенням конденсаційних структур. 
Рівноважна вологість м’ясопродуктів зменшується під час теплової 
денатурації білків.

Максимальну вологість, яку можна досягти сорбцією вологи з 
повітря, називають гігроскопічною. Стан матеріалу при його воло-
гоутриманні, рівного або менше гігроскопічного, називають гігрос-
копічним станом. Матеріал може досягти вологості більше від гі-
гроскопічної лише за безпосереднього контакту з краплиннорідкою 
вологою. Будучи зануреним у воду, він насичується до максималь-
ного вологоутримання — вологоємності.

Під час проведення сушіння треба враховувати тепловиділення, 
волого виділення та кондиціонування повітря.

Тепловиділення в сушильній камері: 
Q = Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6,

де   Q1 — тепловиділення від тих, що працюють у приміщенні; 
Q2 — тепло, що виділяється освітленням; 
Q3 — припливи тепла через захищаючі конструкції; 
Q4 — припливи тепла від сонячної радіації; 
Q5 — кількість тепла, необхідна для випаровування з поверхні 

підлоги; 
Q6 — кількість тепла, що виділяється в процесі технологічного 

оброблення. 
Вологовиділення в сушильній камері:

W = Wпр + Wр + Wп,
де Wnp — кількість вологи, що виділяється продуктом у процесі су-
шіння; 

Wp — кількість вологи, що виділяється робітником; 
Wп — кількість вологи виділеної з мокрої поверхні підлоги.
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Кондиціонування повітря в сушильній камері. На підставі прак-
тичного досвіду встановлено такі параметри в сушильних камерах, 
що забезпечують задовільну якість продукту: температура 10–12°С, 
відносна вологість — 75%, швидкість руху повітря за природної 
циркуляції 0,1–0,2 м/с.

Сушіння в потоці теплоносія (повітря). На початку сушіння 
залежно від температури продукту, який поступає в сушарку, мож-
ливі два випадки: 1) коли температура продукту нижче за темпе-
ратуру мокрого термометра стосовно параметрів повітря в сушарці 
(звичайний випадок сушіння); 2) коли температура продукту вища 
за температуру мокрого термометра (наприклад, ковбаси безпосе-
редньо після копчення, парне м’ясо, що поступає в холодильник). 
На початку сушіння відбувається підвищення або зниження тем-
ператури поверхні матеріалу до температури мокрого термометра. 
Тільки з цього моменту процес конвективної сушки, якщо темпе-
ратура сушильного агента постійна, можна вважати сталим.

Таким чином, у більшості випадків сушіння початковий пері-
од процесу відхиляється від тих закономірностей, яким проходить 
сушіння в цілому. Проте це відхилення істотно не позначається на 
математичній інтерпретації кінетики сушки.

Процес конвективного сушіння складається з трьох фаз (схе-
ма 3.22).

При цьому якщо пароутворення відбувається на поверхні, во-
лога всередині матеріалу переміщується у вигляді рідини, а якщо 
на глибині, то від поверхні випаровування до поверхні матеріалу у 
вигляді пари.

Отже, сушіння залежить від швидкості фазового перетворення 
вологи, від механізму і швидкості переміщення вологи всередині 
матеріалу і від швидкості її переходу в навколишнє середовище че-
рез граничний шар. Таким чином, він визначається тепло- і волого-
обмінам всередині матеріалу і поза ним.

У процесі сушіння відбувається природне зменшення розмірів 
зразка, що пояснюється видаленням вологи, якщо вона не знахо-
диться в твердому стані, як це спостерігається під час сушки, су-
блімації. Це природне зменшення розмірів називається усадкою. 
У міру сушіння волога по перетину зразка розподіляється нерівно-
мірно, виникає градієнт вологості. Якщо цей градієнт не більший 
від допустимого, тобто якщо нерівномірність розподілу вологості 
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не є надмірною, усадка відбувається рівномірно по всьому об’єму, 
не супроводжується деформацією або руйнуванням зразка.

Коли м’ясопродукти знаходяться в сушильній камері, почина-
ється випаровування вологи з поверхні. Інтенсивність її переходу 
в навколишнє середовище залежить від концентрації вологи в по-
верхневому шарі та в навколишньому середовищі. З переходом во-
логи з поверхневого шару в навколишнє середовище вона починає 
переміщуватися з внутрішніх шарів до поверхні. 

Під час сушіння великих зразків у структурі яких переважає 
колоїдний стан (фарш сирокопчених ковбас), крім деформації 
зразка можливе виникнення іншого роду небажаних явищ, що 
спричинюються надмірною нерівномірністю розподілу вологості. 
Із зменшенням вологості зовнішнього шару до рівня, близького до 
адсорбційного, різко зростає міцність цього шару. Ущільнення зо-
внішнього шару може призвести до псування продукту, оскільки 
ускладнює витягання вологи з середини. Зростання міцності шару 

 Чинники, що впливають на хід сушіння 

Процес конвективного сушіння 

I — пароутворення на поверхні матеріалу, який 
сушиться, або всередині його; 

II — перенесення пари, що утворилася, в навколишнє 
середовище через граничний шар (зовнішньої дифузії); 

III — перенесення вологи в матеріалі до його поверхні 
(внутрішньої дифузії) 

Тепло- і вологообмін усередині продукту та поза ним 
– швидкість фазового перетворення вологи; 
– механізм і швидкість переміщення вологи всередині 

матеріалу; 
– швидкість переходу вологи в навколишнє середовище 

Схема 3.22. Схема процесу конвективного сушіння
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за його кільцеподібної форми на поперечному розрізі зразка різко 
зменшує його здатність до усадки. На практиці таке явище, як зміна 
стану зовнішнього шару, відоме під назвою гартування. Але усад-
ка внутрішніх шарів продовжується в міру зменшення їх вологос-
ті. У результаті інтенсивного зменшення об’єму внутрішніх шарів 
порівняно із зовнішнім, між цими шарами може відбутися розрив. 
Утворюються порожнини, що одержали назву ліхтарів.

Унаслідок випаровування вологи в зовнішніх шарах виникає 
градієнт концентрації розчинних речовин, направлений від центра 
до периферії. Такий напрямок градієнта спричинює перенесення 
розчинних речовин від периферії до центра. Внаслідок цього чим 
ближче до центра зразка, тим більша абсолютна кількість розчин-
них речовин, хоча розподіл їх концентрації у водній фазі має зво-
ротний характер (табл. 3.9). 

Таблиця 3.9
Характеристика перенесення розчинних речовин у продукті 

під час сушіння

Тривалість 
сушки, діб

Концентрація солі 
у водній фазі, %

Вміст солі, % до сухої 
речовини

Центр Периферія Центр Периферія
10 7,55 8,23 16,6 10,9
20 9,61 9,87 17,1 10,2
30 13,55 17,20 19,7 9,1

Нерівномірність розподілу розчинних речовин зростає зі збіль-
шенням інтенсивності сушіння. При сушінні солоних виробів зрос-
тання концентрації солі в зовнішньому шарі може спричинити 
випадіння кристалів солі на поверхні. При інтенсивному випарову-
ванні вологи під час обжарювання сосисок на периферії може утво-
рюватися рожеве кільце внаслідок підвищення концентрації нітри-
ту, якщо він не повністю вступив у реакцію з міоглобіном.

Під час сушіння концентрація коптильних речовин у зовніш-
ньому шарі значно зменшується, а у внутрішніх збільшується, але 
менш інтенсивно, оскільки частина коптильних речовин десорбує 
в зовнішнє середовище. Перенесення коптильних речовин у цен-
тральну частину відбувається з дуже невеликою швидкістю. Навіть 
після 10 діб сушіння їх концентрація в центрі ковбас у багато разів 
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менша, ніж на периферії, і не досягає рівня, достатнього для прояву 
бактерицидного ефекту.

Розпилювальне сушіння. У м’ясній промисловості для зневод-
нення крові, сироватки (плазми) та формених елементів крові, яєч-
ної маси, яєчного жовтка і білка застосовують розпилювальне су-
шіння. Доведено доцільність розпилювального сушіння клейових і 
желатинових бульйонів, а також суспензій тваринних тканин у про-
мислових умовах.

Завдяки високій дисперсності (діаметр частинок у середньому 
50–100 мкм), що забезпечується розпилюванням, досягається різке 
збільшення питомої поверхні матеріалу, що сушиться. Зменшення 
розмірів частинок зводить до мінімуму вплив внутрішньої дифузії 
на швидкість сушіння, що особливо важливо для таких колоїдних 
матеріалів, як кров, клей, желатин, яйце. Крім того, невеликі розмі-
ри частинок практично виключають уповільнюючий вплив явища 
термовологопровідності. Завдяки цьому тривалість сушіння в роз-
пилювальному стані вимірюється секундами.

Під час розпилювального сушіння слабкозв’язана волога від-
окремлюється раніше, ніж матеріал, що сушиться, та встигає на-
грітися до критичної температури. У цей період різко знижується 
температура повітря поблизу зневодненої частинки. Завдяки цьому 
навіть термолабільні речовини (білки, вітаміни та ін.) зберігають 
майже повною мірою свої властивості за відносно високої темпе-
ратури сушіння (130–180°С). Недолік розпилювального сушіння — 
контакт продукту в поєднанні з високою дисперсністю з киснем по-
вітря, внаслідок чого існує небезпека окислення складових частин 
продукту. Але продукт, висушений у розпилювальній сушарці в 
струмі інертного газу, за якістю мало поступається продукту, вису-
шеному під глибоким вакуумом.

Розпилювальне сушіння складається з трьох процесів, що про-
тікають послідовно:

– розпилювання рідини;
– сушіння розпорошеного матеріалу;
– відокремлення висушеного матеріалу від повітря.
Механізм процесу розпилювального сушіння аналогічний ме-

ханізму конвективного сушіння. Внаслідок малих розмірів части-
нок переміщення вологи всередині частинки мало впливає на ін-
тенсивність випаровування, яка визначатиметься головним чином 
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зовнішніми умовами тепло- і вологообміну: температурою та воло-
гістю повітря і аеродинамікою взаємодії частинок з повітрям.

Процес сушіння в розпилювальному стані продовжується лише 
до тих пір, поки частинки матеріалу зважені в повітрі. Оскільки цей 
період невеликий, зневоднення закінчується раніше, ніж буде до-
сягнуто рівноважної вологості. Вологість продукту до цього момен-
ту залежить від його складу і знаходиться в лінійній залежності від 
вмісту в ньому білкових речовин як найбільш гідрофільних.

3.7.4. Сублімаційне сушіння

Сублімація — зневоднення продукту шляхом випаровування 
вологи з твердого стану (льоду), минаючи рідкий. Сублімаційне 
сушіння можливе і за атмосферного тиску, але з дуже незначною 
швидкістю. Підвищити її інтенсивність можна, значно знижуючи 
тиск навколишнього середовища і підводячи тепло до продукту. 
У цих умовах сушіння проходить за температури нижчої від точки 
замерзання води, що зводить до мінімуму усадку продукту, і він не 
змінює первинної форми, має пористу структуру, швидко обводню-
ється і відновлює початкові властивості.

М’ясопродукти сублімаційного сушіння є білковими концен-
тратами, в яких майже повністю зберігаються амінокислоти, віта-
міни, смакові та ароматичні речовини. Маса продуктів після сублі-
маційного сушіння зменшується майже в 4 рази, що полегшує їхнє 
транспортування. 

Найменші зміни м’яса спостерігаються за швидкого заморожу-
вання. Проте таке м’ясо повільніше зневоднюється (в результаті 
утворення кристалів всередині волокон). Тому під час сублімацій-
ного сушіння сире м’ясо краще заморожувати при швидкості пони-
ження температури на 1–2°С за год.

У процесі сушіння в зону пароутворення необхідно підводити 
теплоту в кількості, еквівалентній теплоті, що вивільняється з про-
дукту під час випаровування вологи. При недостатньому тепловід-
веденні знижується швидкість сушіння, а за надмірного тягне за со-
бою розморожування продукту і пригорання поверхневих шарів.

Характер і глибина змін властивостей м’яса залежать від темпе-
ратури матеріалу під час зневоднення та тривалості процесу. Для 
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отримання якісного продукту з м’яса повинно бути видалено 80–
90% вологи, температура в товщі продукту в період сублімаційного 
сушіння повинна бути 10–20°С.

За несприятливих умов зберігання якість продукту знижується 
внаслідок протікання хімічних процесів (зміна азотистих речовин, 
ліпідів, вологозв’язувальної здатності, погіршення органолептич-
них властивостей).

3.7.5. Особливості сушіння сирих м’ясопродуктів

У період сушіння м’ясопродуктів продовжуються ті внутрішні 
зміни продукту, які починаються під час попереднього теплового об-
роблення (осаджування, копчення). Сушіння сирокопчених ковбас су-
проводжується біохімічними і мікробіологічними процесами, які разом з 
теплофізичними явищами істотно впливають на формування специ-
фічних властивостей продукту (схема 3.23). Сушіння сирокопчених 
м’ясопродуктів значно відрізняється від інших харчових продуктів. Ці 
відмінності полягають у такому:

– сушіння проходить в пароповітряному середовищі, темпера-
тура якого в перший період нижча за температуру поверхні 
продукту, а в подальшому приблизно дорівнює їй;

– у ковбасних виробах волога випаровується не з поверхні 
про дукту, а через оболонку, наявність якої деякою мірою 
ускладнює процес масоперенесення;

 Зміни під час сушіння сирих м’ясопродуктів 

 структуроутворення; 
 хімічні зміни складових частин фаршу під впливом 

тканинних і бактеріальних ферментів; 
 денітрифікація нітрату та нітриту; 
 кількісні та якісні зміни мікрофлори; 
 формування смаку та аромату 

Схема 3.23. Зміни під час сушіння сирих м’ясопродуктів
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– у продукті міститься значна кількість солі в розчиненому стані; 
за ходом процесу концентрація такого розчину зростає, що та-
кож перешкоджає подальшому випаровуванню вологи. 

Продовжується розвиток ферментів тканин та мікроорганізмів, 
діяльність яких спричинює часткову деструкцію елементів клітин 
м’язової тканини.

У результаті гідролізу білкових речовин різко зменшується 
кількість незруйнованих м’язових волокон, спостерігається частко-
ве руйнування ендомізію і навіть перимізію. Продовжується гомо-
генізація внутрішньоклітинної структури з появою зернистості в її 
будові.

До кінця сушіння розпадається в середньому близько 15% біл-
ків, частина до поліпептидів, але більшість — до низькомолекуляр-
них азотистих сполук. Приблизно в 2 рази зростає загальна кіль-
кість вільних амінокислот, проте оксипролін у помітних кількостях 
не виявляється, глибокого розпаду колагену не відбувається, але 
гістологічні дослідження показують значне розпушування колаге-
нових волокон.

Разом з гідролітичним розпадом білків зменшується їх розчин-
ність у воді, розчинах електролітів високої іонної сили, сечовини, 
мурашиної кислоти. Зменшується кількість кислотних, основних і 
сульфгідрильних груп, які визначаються. Підвищується стійкість 
білкових речовин до дії пепсину. Усе це свідчить про розвиток про-
сторового структурного каркаса з участю в його утворенні порівня-
но міцних, зокрема ковалентних зв’язків. При цьому в центральній 
частині зразка ферментативна деструкція відбувається з великою 
швидкістю, а утворення структурного каркаса — з меншою, ніж у 
периферійній.

З часом зменшується клейкість і пластичність фаршу ковбас, 
зростають пружно-еластичні властивості м’ясопродуктів.

Діяльність ферментів зачіпає також і інші компоненти м’яса, 
зокрема, гідролізується жир. Швидкість і глибина гідролізу зміню-
ються залежно від умов сушіння. Гідроліз жирів сприяє поліпшен-
ню їх засвоюваності організмом.

Кількість нітриту знижується до 50–65% від початкового, але не 
перевищує 2–3 мг%. Отже, велика частина нітрату зазнає глибоко-
го розпаду, зокрема до аміаку, але більша частина аміачного азоту 
утворюється в результаті розпаду органічних азотистих сполук.
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Біохімічні зміни продукту супроводжуються зрушенням рН се-
редовища в кислий бік. До кінця сушіння рН знижується до 5,2–5,5, 
а іноді й менше, що спричинює різке зменшення вологозв’язувальної 
здатності, інтесифікує процеси кольороутворення, стимулює діяль-
ність молочнокислої мікрофлори.

Основна проблема реалізації технології сирокопчених та 
сиров’ялених виробів полягає в необхідності створення умов для 
селективного розвитку мікрофлори.

На початковій стадії сушіння загальна кількість мікробів збіль-
шується. У міру зневоднення фаршу і збільшення у зв’язку з цим 
концентрації солі кількісне зростання мікрофлори сповільнюється. 
Після досягнення середньої концентрації солі приблизно 10% кіль-
кість мікробів починає зменшуватися. Разом з цим усе більш ви-
разним стає переважання певних типів мікрофлори, пристосованих 
до умов середовища. До кінця сушіння переважають представники 
молочнокислої мікрофлори, які необхідні для проведення техноло-
гічного процесу в бажаному напрямку.

Для прискорення процесів дозрівання сирокопчених м’ясопро-
дуктів використовують бактеріальні культури.

Дифузія фенольних речовин відбувається між шарами ковбас-
ного фаршу і між тканинами. У внутрішніх шарах вміст фенольних 
речовин збільшується в середньому в 2 рази для м’язової тканини і 
в 3 — для шпигу. Таким чином, дифузія фенольних речовин спря-
мована від периферії до центру, тобто напрямок дифузії фенольних 
речовин протилежний напрямку дифузії вологи, що ускладнює ма-
сообмін. Неоднорідність ковбасного фаршу спричинена наявністю 
шпигу.

Внутрішні зміни в більшості випадків залежать від вологості 
середовища. Отже, темпи їхнього розвитку залежать від швидко-
сті сушіння. Разом з тим вони протікають нерівномірно по товщині 
продукту, оскільки нерівномірний розподіл вологості. Тому роз-
поділ вологості під час сушіння сирих м’ясопродуктів має велике 
значення. Від розподілу вологості залежить, по-перше, характер де-
формації зразка в процесі сушіння, як про це було сказано раніше; 
по-друге, розподіл вологості може як прямо, так і непрямо вплива-
ти на якість продукту. Прямий вплив може виявлятися в нерівно-
мірності структурно-механічних властивостей на розрізі продукту, 
оскільки ці властивості залежать від кількості вологи. Це є особливо 
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характерним для матеріалів з колоїдною структурою. Неоднорід-
ність структурно-механічних властивостей на розрізі у зв’язку з 
особливостями розподілу вологості непрямим чином посилюється 
нерівномірним розвитком хімічних і фізико-хімічних процесів у 
ході сушіння, оскільки їх швидкості залежать від вмісту вологи в 
субстраті.

Сам по собі механізм зневоднення конвективним сушінням має 
деяку нерівномірність розподілу вологості: вже на самому початку 
сушіння вологість зовнішнього шару виявляється менше від воло-
гості внутрішніх шарів. При нормальному ході сушіння в міру зне-
воднення нерівномірність згладжується. Ступінь нерівномірності 
розподілу вологості залежить від розмірів зразка та інтенсивності 
сушіння.

Сушіння сирокопчених м’ясопродуктів пов’язане із загальними 
для даного процесу закономірностями, тобто можна виділити два 
етапи: перший з постійною (тривалість дуже невелика) і другий — 
зі спадаючою швидкістю сушіння. Згідно із загальноприйнятою 
моделлю сушіння в перший період (період постійної швидкості су-
шіння) швидкість сушіння визначається швидкістю випаровування 
вологи з поверхні продукту. Цей процес відбувається відповідно до 
закону Дальтона. Величина швидкості сушіння в перший період ви-
значається різницею парціального тиску пари вологи біля поверхні 
продукту і в навколишньому середовищі. У другий період (період 
спадаючої швидкості) швидкість сушіння визначається швидкістю 
дифузії вологи від внутрішніх шарів продукту до зовнішніх. Описа-
на модель не враховує наявності в ковбасі шпигу і дифузії феноль-
них речовин від периферії до центра. Проте за допомогою цієї мо-
делі досить вдало вдається пояснити не тільки експериментально 
спостережувану криву сушіння, а й розподіл вологи за товщиною 
батона.

Для інтенсифікації процесу зневоднення сушіння потрібно вес-
ти за високої температури, зниженої відносної вологості та посиле-
ної швидкості руху повітря. Проте під час сушіння сирокопчених 
виробів температура повинна бути нижча за температуру денату-
рації білка або тієї, за якої мікробіальні та ферментативні процеси 
можуть розвиватися в небажаному напрямі. Для напівкопчених і 
варено-копчених ковбас, які сушать після варіння, можуть застосо-
вуватися високі температури.



261

Розділ 3. Зміни біохімічних властивостей м’яса під впливом біологіч. і фізико-хімічних чинників

Щоб уникнути небажаних наслідків, сушіння слід вести за тако-
го режиму, який забезпечує якнайтриваліше збереження вологості 
зовнішнього шару на рівні, необхідному для збереження його плас-
тичності. За цієї умови він зберігатиме здатність до згладжування 
напружень, що виникають у ньому, і до зворотної деформації.

Режим сушіння підбирають з таким розрахунком, щоб не до-
пустити перевищення встановленого градієнта вологості. Допусти-
мий градієнт вологості збільшується в міру зневоднення матеріалу 
в процесі сушіння. Тому на початку другого періоду інтенсивність 
сушіння може бути збільшена (наприклад, шляхом підвищення 
температури сушіння).

Цим вимогам відповідає режим сушіння сирих ковбас у декіль-
ка етапів: висока відносна вологість і низька температура повітря на 
початку, низька відносна вологість і підвищена температура в кінці 
сушіння. Кращі результати отримані за температури 10–12°С з ви-
щою відносною вологістю повітря (80–85%) протягом перших 5–7 
діб і подальшим сушінням за такої самої температури та відносної 
вологості 75–78%.

Згідно з прийнятою моделлю механізму сушіння, волога з вну-
трішніх шарів повинна рівномірно поступати до зовнішніх і через 
них випаровуватися в навколишнє середовище. Процес дифузії во-
логи з внутрішніх шарів до зовнішніх повинен відповідати закону 
Фіка, тому протягом усього періоду сушіння (за винятком, можли-
во, початкової стадії) вологість зовнішніх шарів повинна бути ниж-
ча від вологості середніх, а вологість середніх нижча за вологість 
внутрішніх. У процесі сушіння зближення вологості внутрішніх і 
зовнішніх шарів відбувається поволі (приблизно через 90 діб су-
шіння вологість ковбаси рівномірно розподілена за всією товщи-
ною батона), так що градієнт концентрації вологи можна вважати 
практично постійним (табл. 3.10).

Таблиця 3.10
Вологість сирокопченої ковбаси в процесі сушіння

Шар
Вологість (у %) за тривалості сушіння, доба

5 10 15
Зовнішній 31,4–45,1 30,1–36,7 24,8–29,0
Середній 49,8–60,4 42,9–54,6 37,8–47,0

Внутрішній 53,3–64,1 48,3–58,4 43,6–53,3
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Коефіцієнт дифузії мало змінюється в часі і не залежить від пе-
ріоду сушіння. Величина коефіцієнта дифузії разом з тим значно 
змінюється за товщиною батона. Так, коефіцієнт дифузії від серед-
ніх шарів до зовнішнього становить 2·10–6 м2/год, а від внутрішніх 
до середніх — 5·10–6 м2/год.

Ковбаси з тонкоподрібненого м’яса можуть бути піддані інтен-
сивнішому сушінню, ніж із м’яса, подрібненого більшими шматка-
ми; м’ясопродукти з незруйнованою структурою — ще з меншою 
інтенсивністю.

На швидкість сушіння впливає вид кишкової оболонки. Так, 
під час сушіння ковбас у свинячих гузенках може бути допущена 
підвищена швидкість руху повітря, ніж під час сушіння ковбас у 
кишкових оболонках великої рогатої худоби. Сушіння батонів у 
натуральних оболонках відбувається швидше, ніж у білкових і тим 
більше целюлозних.

Запитання для самоконтролю

1. Що є процесом сушіння? Які види сушіння застосовують під час ви-
робництва м’яса і м’ясопродуктів?

2. У чому полягає консервуючий ефект процесу сушіння?
3. Дайте характеристику механізму конвективного сушіння.
4. У чому полягає особливість конвективного сушіння в потоці тепло-

носія?
5. У чому полягає особливість розпилювального сушіння? У яких ви-

падках його застосовують?
6. У чому полягає особливість сушіння, сублімації? У яких випадках 

їх застосовують?
7. Які фізико-хімічні зміни відбуваються з ковбасами під час су-

шіння?
8. У чому полягає особливість сушіння сирокопчених м’ясопро дуктів?
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РОЗДІЛ 4

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ М’ЯСА І М’ЯСОПРОДУКТІВ

4.1. Структурно-механічні властивості м’яса і м’ясопродуктів

4.1.1. Характеристика структурно-механічних властивостей

Структурно-механічні (реологічні) властивості продукту є фун-
даментальними фізичними властивостями тіла. Вони виявляються 
під час підведення механічної енергії до продукту, що обробляється, і 
характеризують його опірність прикладеним ззовні механічним діям.

За видом надавання зусилля або напруженості до продукту ці 
властивості можна розподілити на три групи: 

– зсувні (дотичні);
– об’ємні, або компресійні (нормальні напруженості розтягу ван-

ня–стиснення);
– поверхневі на межі поділу з іншим матеріалом (нормальні та 

дотичні).
Зсувні властивості характеризують поведінку об’єму тіла при дії 

на нього дотичних зсувних напружень. Найважливішими зсувними 
властивостями структурованих систем є ефективна в’язкість ефh  і 
період релаксації pt , як функції напруженості зрушення, найбільша 
в’язкість оh  незруйнованої структури при «ковзанні» місця контак-
ту і в’язкість гранично зруйнованої структури mh ; модулі пружнос-
ті зсуву G; межі текучості; міцність структури за пружно-крихкого 
або еластичного розриву і за пластично-в’язкого руйнування.

Об’ємні (компресійні) властивості характеризують поведінку 
об’єму тіла при дії на продукт нормальних напружень у замкненому 
просторі або між двома пластинами (відносна і об’ємна деформа ції 
e ).

Поверхневі властивості характеризують поведінку поверхні тіла 
на межі розділу з іншим твердим тілом при дії нормальних (адге-
зія) і дотичних (зовнішнє тертя) напружень. При контакті між про-
дуктом і твердою стінкою виявляються сили адгезійної взаємодії. 
Взаємодія може бути зумовлена такими причинами: хімічними 
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(водневі зв’язки, метильні та метиленові групи та ін.), фізичними 
(електричні або ван-дер-ваальсові сили тяжіння та ін.) і механіч-
ними (зачеплення за нерівності поверхні, в тому числі й на молеку-
лярному рівні).

За відриву жорсткої пластини від продукту розрив може бути ад-
гезійним, якщо він проходить по межі розділу, або когезійним, коли 
він проходить по шару продукту (у тонкоподрібнених фаршах коге-
зійна міцність менша за адгезійну). Відрив може бути змішаним — 
адгезійно-когезійним, який називають липкістю. Часто вид відриву 
залежить від товщини шару продукту між пластинами. Величину 
адгезії визначають як зусилля Ро, необхідне для нормального від-
риву пластини площею Fо від продукту (Ро = Pо/Fо). Встановлено, 
що адгезія (липкість) залежить не тільки від складу і властивостей 
продукту, а й від умов вимірювання, тобто геометричних, кінема-
тичних і динамічних параметрів приладу.

4.1.2. Типи структур м’ясопродуктів

Розрізняють м’ясопродукти з клітинною (натуральне м’ясо, 
копчені вироби та ін.) і неклітинною структурою. Останні можуть 
бути в рідкому (бульйон, топлений жир), пластично-в’язкому (сирі 
ковбасні фарші й інші висококонцентровані суспензії) і твердому 
(ковбаси, жир за низьких температур) станах. Рідини можуть бути 
неструктурованими (вода, жир за температури вищій за 65–70°С) 
і структурованими. Структуровані рідини мають суцільний про-
сторовий каркас, що утворюється в результаті контакту дисперсних 
частинок або макромолекул і виникнення сил взаємодії, які визна-
чають механічну міцність каркаса і його будову.

Залежно від типу та енергії зв’язків, що виникають, академік 
П. А. Ребіндер розділяє структури на три типи:

– коагуляційні;
– конденсаційні;
– кристалізаційні.
Зустрічаються також комбіновані структури.
Коагуляційні структури утворюються зчепленням частинок че-

рез прошарки пов’язаного з ними дисперсійного середовища. Зчеп-
лення здійснюється відносно слабкими ван-дер-ваальсовими сила-
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ми. З часом ці сили викликають мимовільний процес зближення 
частинок внаслідок тенденції до більш стійкого термодинамічного 
стану. Відбувається тиксотропне зміцнення, самоущільнення з від-
окремленням рідкої фази — синерезис. Ці структури часто прояв-
ляють здатність до мимовільного відновлення після руйнування 
(тиксотропія). Наростання міцності після руйнування відбувається 
поступово і має певну межу.

Типовим представником тіла з коагуляційною структурою є сирий 
ковбасний фарш. Неоднорідна дисперсна фаза в ньому представлена 
білковими частинками і агрегатами, частинками жиру, найдрібні-
шими обривками м’язової та жирової тканини, безперервна фаза — 
водним розчином деяких м’язових білків, інших органічних сполук і 
електролітів (головним чином, хлористого натрію). Білки, розчинені 
в безперервній фазі, надають фаршу пластичності і клейкості.

Конденсаційні структури утворюються з коагуляційних у міру 
видалення рідкої фази, що супроводжується виникненням міцніших 
зв’язків між частинками. У процесі утворення їх міцність поступово 
збільшується, залишаючись потім постійною. Конденсаційні струк-
тури мають більшу міцність і після руйнування не відновлюються. 
Вони є швидше крихкими, ніж пластичними.

До конденсаційних структур можна віднести фарш готових ва-
рених і сирокопчених ковбас. Утворення твердої монолітної струк-
тури варених ковбас зумовлене виникненням і розвитком просторо-
вого каркаса в результаті теплової денатурації та коагуляції білків, 
розчинених у безперервній фазі сирого фаршу. Водневі зв’язки, що 
виникають при цьому міцніші, надають каркасу статичної міцності 
на зсув. Формування структури фаршу сирокопчених ковбас зу-
мовлене розвитком двох протилежно спрямованих процесів: фер-
ментативного руйнування клітинної структури, що залишилася, і 
мимовільної агрегації білкових частинок у просторовий каркас вна-
слідок поступового зневоднення системи. При цьому, крім водне-
вих, виникають і міцніші ковалентні зв’язки.

Кристалізаційні структури утворюються шляхом зрощення 
частинок або молекул при активній участі хімічної взаємодії з роз-
плаву при охолодженні і з розчину при підвищенні його концен-
трації або охолодженні. Вони характеризуються наявністю про-
сторової кристалічної решітки, міцність якої залежить від форми 
кристалів. Звичайно спочатку утворюється в основному найменш 
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міцна і найменш термодинамічно стійка кристалічна форма, що з 
часом переходить у міцнішу і термодинамічно стійку форму.

У твердому жирі переважає кристалізаційна структура, хоча іс-
нує й коагуляційна, утворена рідкими гліцеридами, крапельками 
води і найдрібнішими кристалами жиру. За температури від по-
чатку плавлення до 65–70°С жир набуває коагуляційної структу-
ри, в якій роль дисперсної фази відіграють кристали найбільш ту-
гоплавких гліцеридів; за вищої температури він перетворюється на 
типову, високов’язку рідину. М’ясо і м’ясопродукти, схожі з ним за 
структурою (серце, печінка та ін.), за властивостями нагадують змі-
шані системи конденсаційно-кристалізаційного типу.

4.1.3. Реологічні властивості рідкоподібних м’ясопродуктів 

В’язкість рідкоподібних м’ясопродуктів. Залежність в’яз-
кості (h ) м’ясокісткового бульйону в межах температури 40–95°С 
описуються ступеневим рівнянням (помилка не більша ніж ±2%): 
h  = Мt–m, де М і m — емпіричні коефіцієнти, які залежать від кон-
центрації бульйону. Величини в’язкості м’ясокісткового бульйону 
різної концентрації та температури наведені у табл. 4.1. 

Таблиця 4.1
В’язкість м’ясокісткового бульйону

Концентрація с, 
частки од.

В’язкість, h ·103 (Н·с/м2) за температури, °С
41 65 93

0,1817 8,73 5,05 3,36
0,1545 6,80 4,10 2,70
0,1020 2,95 1,82 1,27
0,0955 2,70 1,68 1,16
0,0694 1,87 1,17 0,83
0,0266 1,15 0,72 0,53
0,0100 1,02 0,61 0,45
0,0119 1,04 0,65 0,47
0,0076 0,96 0,60 0,44 
0,0000 0,64 0,44 0,31
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Клейові та желатинові бульйони при одній і тій самій концентра-
ції мають різну в’язкість, що пояснюється різницею розмірів частинок 
продуктів розпаду глютину. В’язкість клейового бульйону зменшу-
ється в часі внаслідок гідролізу поліпептидів. Якщо желатин витри-
мувати у вигляді гелю, в’язкість збільшується внаслідок синерезису. 

В’язкість дефібринованої крові зростає з підвищенням концен-
трації сухої речовини менш інтенсивно, ніж бульйону. Останнє по-
яснюється переважанням глобулярних форм білків і частинок у кро-
ві. У табл. 4.2 наведено в’язкість і щільність крові різних тварин. 

Таблиця 4.2
В’язкість і щільність крові різних тварин

Вид тварини

Абсолютна в’язкість, 
h ·103 (Н·с/м2)

Щільність, кг·м3

Нерозведе-
ної крові

Сироватки
Нерозведе-

ної крові
Сироватки

Велика рогата худоба 30–42 7–12 1050–1060 1028–1030
Свині 38–52 8,8–12 1049–1055 –
Дрібна рогата худоба 23–36 7,4–11 1055–1065 –

В’язкість водно-білкової системи з переважанням глобулярних 
частинок складається з в’язкості води ( вh ) і приростів в’язкості, які 
зумовлені наявністю дисперсної фази фhΔ  = 4,5 j  (j  — відношен-
ня об’єму дисперсної фази до загального об’єму системи) і струк-
турних зв’язків стрhΔ ; останні зникають за температури вищій ніж 
35–40°С.

В’язкість жиру відповідно до температури можна представити 
рівнянням аналогічним для м’ясокісткового бульйону, якщо темпе-
ратура жиру вища за температуру плавлення. У табл. 4.3 наведено 
в’язкість жирів різних тварин.

В’язкість жиру в межі від температури плавлення до 65–70°С при 
нагріванні та охолодженні не має однакових значень, що пов’язано 
з аномалією в цьому температурному діапазоні внаслідок взаємодії 
між частинками твердого жиру. При переході за верхню темпера-
турну межу аномалії в’язкості зникають, жир стає істиннов’язкою 
рідиною. Існує залежність між йодним числом жиру і в’язкістю, ло-
гарифм якої зменшується пропорційно збільшенню йодного числа 
для температур від 60 до 90°С.
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Таблиця 4.3
В’язкість тваринних жирів

Температура, 
°С

В’язкість жиру, Н·с/ м2

Яловичини Баранини Свинини З кістки
40 – – 0,0390 0,0362
50 0,0290 0,0304 0,0267 0,0251
60 0,0210 0,0220 0,0195 0,0186
70 0,0158 0,0173 0,0150 0,0145
80 0,0125 0,0137 0,0120 0,0116
90 0,0100 0,0112 0,0097 0,0096

100 0,0084 0,0094 0,00816 0,0081

Щільність рідкоподібних м’ясопродуктів. Щільність білкової 
системи за температурі 40°С залежить від концентрації сухих речо-
вин і виражається рівнянням

r  = 0r  + 300 с,

де 0r  — щільність за температури 40°С і концентрації, рівної нулю; 

0r  = 992 кг/м3; 
с — концентрація, кг сухих речовин на кг системи.
Дані про зміну щільності жиру залежно від температури наведе-

но в табл. 4.4.

Таблиця 4.4
Щільність тваринних жирів

Жир
Щільність (кг/м3) за температури °С

100 50
Яловичини збірний 855 885
Свинини збірний 865 890
Баранини

курдючний 860 890
сорочковий – 889
наднирковий 859 888
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4.1.4. Реологічні властивості твердоподібних м’ясопродуктів

Найбільше досліджені структурно-механічні властивості ков-
басних фаршів, менше — нативної м’язової, сполучної, кісткової та 
інших видів тваринних тканин: даних про властивості жельованого 
бульйону, жиру-сирцю, твердого жиру-сирцю майже немає.

Зсувні властивості м’ясопродуктів. В області практично не-
зруйнованих структур при дії малих напружень фарш проявляє 
властивості твердого тіла, тобто деформація залишається постій-
ною в часі, а після зняття напруженості миттєво і повністю зни-
кає. При збільшенні напруженості спостерігається процес пружної 
післядії, який після зняття напруженості характеризується миттє-
вим зменшенням деформації на величину початкової, а потім по-
ступовим зменшенням її до нуля. Перехід від пружних деформацій 
до пружної післядії відбувається за напружень, що перевищують 
межу пружності. При подальшому збільшенні напруженості спо-
стерігається повзучість. Після зняття напруженості деформації 
миттєво зменшуються на величину початкової, а потім поступово 
зменшуються до деякої залишкової деформації. При напрузі, близь-
кій до межі міцності, відбувається часткове руйнування структури 
і починається пластично-в’язка течія з надзвичайно малим граді-
єнтом швидкості, що характеризується найбільшою ефективною 
в’язкістю.

Період релаксації для більшості видів фаршу лежить у межах 
40–300 с і залежить від тривалості дії напруженостей.

В області напруженості, при якій починається лавинне руйну-
вання структури, ефективна в’язкість фаршу зменшується на де-
кілька порядків чисел.

Рецептури м’ясних фаршів можуть дещо відрізнятися, можлива 
різна тривалість технологічного оброблення фаршу і використання 
м’яса різного стану. Тому для розрахунків промислових установок 
важливі найбільш вірогідні, середні значення властивостей фаршу 
(пластична в’язкість, гранична напруженість зсуву).

Об’ємні властивості м’ясопродуктів. Нагрівання фаршу при-
зводить до денатурації білків, яка починається за температурі близь-
ко 40°С і набуває лавинного характеру в межах 50–55°С. Цей процес 
супроводжується розгортанням білкових ланцюгів і збільшенням 
об’єму фаршу; при підвищенні вмісту вологи у фарші максимум 
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об’єму досягається за вищої температури, а при гіршому подрібнен-
ні сполучної тканини — за нижчої. Якщо тиск, що діє на фарш під 
час нагрівання, невеликий, то об’єм за температури близько 50°С 
може бути більше від об’єму фаршу в формі перед варінням. По-
дальше нагрівання до вищих температур призводить до зменшення 
об’єму.

Щільність м’ясопродуктів. У табл. 4.5 наведено величини щіль-
ності м’яса, подрібненого на вовчку через решітки, діаметр отворів 
якої 3 мм.

Таблиця 4.5
Щільність подрібненого м’яса

М’ясо
Щільність, кг/м3

Несолоного
З додаванням 

3% солі і 10% води
З додаванням

3% солі без води
Яловичина

вищого ґатунку 1048 1059 1064
I ґатунку 1041 1049 1054
II ґатунку 1033 1045 1049

Свинина
нежирна 1027 1034 1037
напівжирна 986 – 1001

Шпиг напівтвердий – – 930

Щільність суміші з декількох компонентів можна визначити за 
формулою адитивності:

n n
n

br r= ∑ , 

де   bn — вміст одного з компонентів, частки, од.; 

nr  — щільність одного з компонентів; 
n — кількість компонентів.
Щільність тонко подрібненого м’ясного фаршу залежить від 

тиску на продукт, вмісту вологи (кг на кг сухої речовини) і жирнос-
ті (кг жиру на кг фаршу).

Поверхневі властивості м’ясопродуктів. Адгезія (липкість) 
фаршу, одержаного з мороженої яловичини, знижується приблиз-
но на 10%, свинини — на 25% порівняно з адгезією фаршу з охоло-
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дженого м’яса. Соління м’яса збільшує адгезію фаршу приблизно в 
1,5–2 рази порівняно з несолоним м’ясом. При цьому найбільша ад-
гезія досягається протягом перших двох діб соління. Соління і ви-
тримка в посолі створюють умови для розвитку прошарків диспер-
сійного середовища — водного розчину білків і солі. Із збільшенням 
температури фаршу від 4 до 20°С адгезія підвищується в 1,2–1,6 
разу. Зміна температури м’яса не впливає істотно на адгезію.

Легкоплавкий жир свинини більше впливає на адгезію порівня-
но з тугоплавким жиром яловичини або баранини. Спостерігається 
незначне (в межах 6%) зниження адгезії при 18–20°С із збільшен-
ням жирності від 10 до 40%.

4.1.5. Вплив деяких технологічних процесів на 
структурно-механічні властивості м’ясопродуктів

Автоліз м’яса. Фарші з гаряче-парного м’яса мають найнижчі 
показники сили різання, в’язкості і межі текучості. У стані посмерт-
ного заклякання ці показники зростають у 3–5 разів. Після закін-
чення посмертного заклякання вони знову зменшуються. Додаван-
ня кухонної солі не впливає на властивості фаршу з гаряче-парного 
і закляклого м’яса, але чисельні показники властивостей фаршу з 
дозрілого м’яса зростають. Двоосновні лужні фосфати (0,3–0,5%) 
значно знижують реологічні показники фаршу із закляклого і до-
зрілого м’яса в інтервалі до межі текучості. Вплив кухонної солі та 
фосфатів на властивості зумовлено як збільшенням виходу білків 
актоміозинової групи в безперервну фазу, так і їх дисоціацією. Тому 
кінцевий ефект може бути різним. 

Встановлена наявність мінімуму на кривій в’язкості за рН 5, що 
відповідає ізоелектричній точці. Додавання нейтральної солі змі-
щує мінімум в’язкості та ізоелектричну точку в бік менших значень 
рН, що збігається з аналогічними результатами досліджень розчи-
нів желатину та інших чистих білків. У виробничих композиціях 
фаршу рН коливається в межах 5,2–6,4. За цих значень рН в’язкість 
змінюється в межах 10%.

Температура і тривалість витримки. Для фаршу російських со-
сисок і докторської ковбаси встановлені три спільні основні періоди: 
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перший — зміцнення структури, другий — послаблення структури, 
третій — якісне переродження структури.

Перший період поділяється на три фази. У першій (тривалість 
2–4 год) чим нижча температура, тим протягом довшого часу вели-
чини реологічних властивостей практично не змінюються. Віднос-
не зростання мікробів незначне. За часом фаза майже порівнюється 
з лаг-фазою розвитку бактерій. Цю фазу можна назвати потенцій-
ною, коли формуються передумови для подальших кількісних і 
якісних змін стану фаршу. У другій фазі (тривалість близько 2 год) 
величини властивостей збільшуються на 10–22%, йде процес тик-
сотропного зміцнення структури. У третій фазі (від 3–4 год за 22°С 
до 46 год за 3°С) величини властивостей мають найбільше і постій-
не значення, процес тиксотропного зміцнення закінчується. Закін-
чення фази характеризується появою незначного гнильного запаху 
і сірого забарвлення фаршу. 

Найбільших чисельних значень реологічні властивості досяга-
ють у кінці другої фази першого періоду, тривалість якої визнача-
ється виразом 2t  = (0,25–0,40)· прt  ( прt  — гранична тривалість, що 
відповідає закінченню першого періоду). 

У другому періоді чисельні показники реологічних властивостей 
зменшуються, а темп наростання мікрофлори різко збільшуєть-
ся. Кінець другого періоду характеризується екстремальним зна-
ченням кривої темпу збільшення мікробів і невеликим зламом на 
тимчасових кривих зміни величини властивостей, реологій. Різке 
зменшення властивостей у другому періоді пов’язане з інтенсивним 
зростанням мікрофлори і якісними біохімічними змінами фаршу у 
зв’язку з його розкладанням.

У третьому періоді загальна кількість мікроорганізмів збіль-
шується, але разом з цим починається процес їхнього відмирання, 
що показує спад на кривій темпу зростання. Проте за температури 
зберігання 3°С навіть після 50 год загальна кількість мікрофлори 
всього в 1,2–2 рази більше за початкову.

Знайдена оптимальна тривалість витримки, за якої реологічні 
властивості фаршу досягають максимуму, дозволяє провести роз-
рахунок тривалості осаджування ковбас і визначити придатність 
фаршу до реалізації.

Тиск (р), вологість (W), температура (t). Зі збільшенням W 
показники реологічніних властивостей зменшуються. Підвищення 
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вмісту води у фарші призводить до потовщення водяних прошарків 
між частинками, зменшення концентрації білків у розчині водяних 
прошарків, зниженню в’язкості. У зв’язку з цим міцність структури 
знижується. Вплив W на в’язкість фаршу залежить від вмісту в ньо-
му жиру: чим більше жиру, тим менше знижується в’язкість.

При підвищенні t чисельні показники реологічних властивос-
тей також зменшуються, проте темп руйнування структури (m) 
збільшується. При тривалості понад 6–10 год m в дослідженій 
області температур зменшується. Температурні зміни властивостей 
пояснюються, головним чином, зміною в’язкості і «жорсткості» 
водно-білково-соляного розчину прошарків. Показово, що відно-

шення фh   до вh  за постійної температури приблизно однакові за W 
до 0,71. Зростання вологості та температури збільшує відхилення 
від пропорційності, що пов’язано з температурно-біохімічними 
змінами в системі та зміною характеру структурних зв’язків.

Збільшення р викликає зростання чисельних показників рео ло-
гічних властивостей, за винятком пластичної в’язкості, яка змінюється 
в межах ±6%, тобто не виходить за межі точності графо аналітичних 
узагальнень. Тиск спричинює переорієнтацію частинок, компактнішу 
їх упаковку з одночасною об’ємною деформацією; кількість і об’єм 
повітряних порожнин скорочується; відбувається перерозподіл 
рідини (розчину) між частинками і дисперсним середовищем. Такий 
механізм дії р викликає зміцнення зв’язків між частинками, тобто 
енергія тиску збільшує міцність структури, тому для руйнування 
системи потрібні інтенсивніші зовнішні дії. Найбільші зміни 
зазнає гранична напруженість зсуву ( 0Θ ), найменші — m. Тому 0Θ
, що є міцністю структури, є наочною характеристикою продукту. 
Одержані аналітичні залежності доз воляють регулювати величини 
структурно-механічних властивостей фаршу.

При неодноразовому підвищенні та паданні тиску чисельні 
значення реологічних властивостей зростають менш інтенсивно, 
ніж за одноразового, внаслідок того, що фарш певним чином, 
підготовлений попередніми впливами.

Кутерування як найважливіший технологічний процес ковбас-
ного виробництва значною мірою зумовлює якість сирого фаршу 
і готових виробів. Крім кінематичних характеристик кутеру, 
найбільш важливим показником, що впливає на подрібнення, є 
вологоємність фаршу U (кг води на кг сухого залишку), причому 
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відносна вологість (кг вологи на кг фаршу) і вологоємність пов’язані 
співвідношенням W = U / (1+ U).

Після завантаження в чашу кутера подрібненого на вовчку м’яса з 
додаванням снігу або льоду, відбувається інтенсивне перемішування 
і різання частинок м’яса, численні показники реологічних влас-
тивостей зменшуються. У результаті розрізання тканин м’яса 
розмір частинок швидко зменшується, їх загальна поверхня збіль-
шується, волога з вільної переходить у поверхнево-зв’язану. При 
цьому гранична напруга зсуву (ГНЗ) досягає максимального 
значення, оскільки процес первинного структуроутворення закін-
чується; втрати вологи під час термооброблення ковбас найменші, 
а якість продукту, оцінена за механічними властивостями і органо-
лептичними показниками, якнайкраща. Подальше продов ження 
процесу веде до деякого «розмолочування» частинок, підвищується 
температура маси, вона насичується киснем, жир емульгує і 
відбуваються колоїдно-хімічні зміни. Все це веде до вторинного 
структуроутворення і зменшення ГНЗ, втрати бульйону при термо-
обробленні збільшуються, якість продукту погіршується.

Для подрібнення яловичини потрібно більше часу, ніж для 
подрібнення свинини, особливо з підвищенням у ній вмісту 
сполучної тканини.

Час, протягом якого структурно-механічні властивості фаршу 
досягають екстремального значення, а вихід і якість готового 
продукту якнайкращі, може бути інтерпретований як оптимальна 
тривалість кутерування. Зсувні властивості фаршу при оптимальній 
тривалості кутерування досягають екстремуму, величина якого 
залежить від вологоємності фаршу. При збільшенні U оптимальна 
тривалість кутерування зменшується, оскільки додавання води 
до м’яса сприяє швидшому подрібненню м’язових волокон (добре 
гідратоване м’ясо подрібнюється краще). При підвищенні U вище 
за критичне значення оптимальної тривалості кутерування знов 
збільшується, що пояснюється потовщенням водно-білкових про-
шарків між частинками і, отже, зменшенням сил зчеплення між 
елементами коагуляційної структури.

Максимальне значення липкості під час кутерування досягається 
дещо раніше порівняно із характеристиками зсуву.

Механічні властивості готових ковбас оцінюються за макси-
мумом напруженості зрізу і залежать від часу кутерування та 
вологоємності подібно до властивостей зсуву сирого фаршу.
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4.1.6. Реологічні характеристики м’ясопродуктів 
з незруйнованою клітинною структурою

Одним із чинників, що визначають органолептичні показники 
м’ясопродуктів, є їхні стійкісні властивості: гранична напруженість 
зсуву і зрізу, пружно-еластичні характеристики, розтяжність, стис-
лість та ін. Їх прийнято узагальнювати поняттям ніжність.

Гранична напруженість зрізу (ГНЗр) характеризує зміни, що 
відбуваються в м’ясі після забою. Якщо відразу після забою ГНЗр — 
100%, то через добу вона становить уже майже 200%, а через 8 діб 
знижується до 50% від початкової величини. При цьому ГНЗр за-
знає різкіших змін, ніж зусилля різання і вологозв’язуюча здатність. 
Мікроструктура м’язових волокон змінюється. Через добу після 
забою з’являється подовжня покресленість і діаметр м’язових во-
локон збільшується, кількість центрів скорочень зменшується; ста-
дія заклякання досягає кульмінаційного розвитку (існують значні 
внутрішньом’язові концентрації напруг). Аналогічна картина, але 
із зсувом екстремуму до 48 год, одержана для м’яса конини. Мак-
симальна відмінність між деформаціями вздовж і поперек волокон 
м’язової тканини спостерігається через 12–48 год після забою.

У процесі зберігання, соління, варіння м’яса в ньому відбувають-
ся складні біохімічні зміни, що впливають на ніжність. При посолі 
знижується міцність на зріз і поліпшується консистенція солоного 
виробу в сирому і вареному вигляді. Вироби з кращими якісними 
показниками виходять, коли м’ясо піддають солінню безпосередньо 
після забою або через 5–6 діб після витримки за 0–2°С, гістологічні 
дослідження підтверджують ці висновки.

Зміна стійкісних властивостей солоної свинини залежить від тем-
ператури і тривалості теплового оброблення. У перший період про-
цесу продукт ущільнюється. Напруженість зрізу уздовж м’язових 
волокон зростає за всіх температур нагрівання — від (1,3–1,5)⋅105 
до (2,7–3,2)⋅105 Н/м2, напруженість зрізу впоперек волокон — від 
(1,7–1,9)⋅105 до (4,3–4,7)⋅105 Н/м2. Напруженість зрізу підвищуєть-
ся в результаті змін, денатурації м’язових білків, і супроводжується 
усадкою м’яса та втратою ним вологи.

Характер змін стійкісних властивостей м’яса за теплового обро-
блення добре узгоджується зі змінами денатурації білків м’язової 
тканини і гідротермічним розпадом сполучної тканини.
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Жорсткість смаженого м’яса всіх частин туш молодняку різних 
порід практично однакова. Опір різанню уздовж м’язових волокон 
зразка діаметром 12,4 мм смаженого м’яса молодняку становить 
близько 20 Н; у дорослих тварин (8–10 років) — 28–36 Н; сирого 
м’яса молодняку — від 36 до 46 Н, дорослих тварин 30–43 Н.

Ніжність можна оцінити за площею поверхні відбитку зразка 
м’яса, поміщеного між пластинами вертикального лабораторного 
преса.

Яловичина вищого ґатунку, яка не містить сполучної тканини, 
має меншу напруженість зрізу, ніж I і II ґатунки. Різні напруженос-
ті зрізу за діаметром батона зумовлені нерівномірністю теплової дії 
на білки під час термооброблення та нерівномірністю розподілу во-
логи в результаті масообміну з навколишнім середовищем. 

У табл. 4.6 наведено дані про механічні властивості м’ясопро-
дуктів.

Таблиця 4.6
Механічні властивостям м’ясопродуктів

Продукт
Опір різанню, Р·10-3, 

Н/м
Межа міцності під час роз-

тягування, прs ·10–5, Н/м2Сирих Варених
М’язи різні 1,3–8,8 2,7–4,8 10–20
М’ясо парне 5–8 – –
Колагенові волокна 41 7,3 2000–6500
Еластинові волокна 27,5 14,4 1000–2000
Шкура – – 100–400
Поверхневий жир 4,2 1,0 –

У табл. 4.7 наведено деякі характеристики м’яса при різанні його 
впоперек волокон за різних температур.

Установлено, що м’ясо поводиться як пружно-крихке тіло за 
температур нижчих ніж –50°С. Максимальну міцність м’яса відно-
сять до температури –65°С, яка є кріогідратною точкою для біль-
шості харчових продуктів. На характеристики міцності за різних 
температур впливає ступінчастість виморожування води з м’яса 
(табл. 4.8).
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Таблиця 4.7
Механічні характеристики м’яса при різанні його впоперек 

волокон за різних температур

Показник
Температура, °С

–15 –10 –5 0 5 10 15
Напруження різання 

прs ·10–5, Н/м2 – 7,56 3,34 2,32 2,19 1,94 1,90

Модуль пружності 
Е·10-5, Н/м2 51,4 23,3 5,00 1,19 0,33 0,126 0,118

Опір, Н/м 
різанню, Рр·10–3 0,22 0,19 0,16 0,15 0,12 0,11 0,11

подачі, Рп·10–3 0,94 0,82 0,71 0,61 0,55 0,60 0,57

Таблиця 4.8 
Виморожування води з м’яса

Інтервал температур, °С Виморожено води, %

–4 ÷  –10 84,3

–18 ÷  –19,5 4,8

–22,4 ÷  –25 1,5

–31,5 ÷  –32 0,7

Запитання для самоконтролю

1. Як класифікують структурно-механічні властивості?
2. Які існують типи структур м’ясопродуктів?
3. Дайте характеристику реологічним властивостям рідкоподібних 

м’ясопродуктів.
4. Дайте характеристику реологічним властивостям твердоподібних 

м’ясопродуктів.
5. Як змінюються структурно-механічні властивості м’ясопродуктів 

під час проведення технологічних процесів?
6. Як характеризують продукти з незруйнованою клітинною структу-

рою?
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4.2. Теплофізичні властивості м’яса і м’ясопродуктів

Більшість м’ясопродуктів за нормальних умов класифікують як 
колоїдні капілярно-пористі тіла. Складна структура, наявність фа-
зових переходів, а також біологічний характер походження робить 
визначення теплофізичних характеристик дуже складним і в біль-
шості випадків досить приблизним.

Теплофізичні властивості м’ясопродуктів (теплопровідність, те-
плоємність і температуропровідність) визначають характер і швид-
кість протікання теплових процесів, які застосовують при отри-
манні продуктів з новими якісними показниками (варіння ковбас, 
витоплювання жирів та ін.), для закріплення існуючої якості (пас-
теризація, стерилізація та ін.), для проведення і прискорення хіміч-
них і біохімічних реакцій (теплова регенерація розсолу, інактивація 
пероксидази та ін.). Енергію до продукту, що обробляється, можна 
підвести традиційними способами: конвекцією або кондукцією (те-
плопровідністю), а також шляхом безпосередньої дії електричного 
струму, інфрачервоних променів. У всіх випадках підведена до по-
верхні енергія, щоб уникнути перегріву поверхні, повинна встигну-
ти проникнути в тіло. Швидкість внутрішнього енергоперенесення 
повністю визначається теплофізичними властивостями продуктів. 
Теплофізичні властивості разом з реологічними зумовлюють і кон-
вективне перенесення тепла в рідкоподібні системи. Слід зазна-
чити, що в літературі іноді трапляються суперечливі відомості про 
величини теплофізичних властивостей, що зумовлено похибками в 
методиках вимірювань, які не завжди можна встановити.

Процес розподілу температур у твердих або квазітвердих тілах 
при відсутності молярних або конвективних струмів залежить від 
теплофізичних властивостей продукту.

Коефіцієнт теплопровідності l  [Вт/(м⋅К)] для одновимірного 
потоку дорівнює кількості теплової енергії, що протікає за одиницю 
часу через одиницю поверхні при градієнті температур в 1°С. Кое-
фіцієнт теплопровідності для реальних тіл коливається в широких 
межах: від сотих частин одиниці для газів до сотень для металів. 
Оскільки багато м’ясних продуктів містять воду, їх теплопровід-
ність близька до значення для води. Під час збільшення темпера-
тури теплопровідність звичайно збільшується, причому часто — за 
лінійним законом.
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Питома теплоємність с [Дж/(кг⋅К)] — кількість теплової енер-
гії, необхідної для підвищення температури одиниці маси тіла на 
1°С, характеризує здатність тіла сприймати тепло.

Теплоємність змінюється в менших межах, ніж коефіцієнт те-
плопровідності. Найбільшу теплоємність має вода [4190 Дж/(кг⋅К)]. 
Під час нагрівання деяких продуктів, які, наприклад, містять жир, 
тепло витрачається на фазові перетворення, і підрахунок теплоєм-
ності може бути більшим за 4190; це буде ефективна теплоємність. 
З відносною вологістю W (кг вологи на кг сирого продукту) тепло-
ємність пов’язана простою залежністю (формула адитивності):

С = Ссух + 4190 W,
де С і Ссух — відповідно питомі теплоємності вологого і сухого про-
дукту.

Коефіцієнт температуропровідності а (м2/с) можна розгляда-
ти як вторинну характеристику продукту, що залежить від тепло-
ємності, теплопровідності і щільності, але можна розглядати і як 
первинний показник, який визначається безпосередньо з досвіду. 
Він дорівнює кількості тепла, яке проходить за одиницю часу через 
одиницю поверхні при одиничному градієнті внутрішньої енергії; 
є коефіцієнтом дифузії внутрішньої енергії (за постійного об’єму) 
або ентальпії (за постійного тиску).

Термокоефіцієнти відображають зовнішнє проявлення внутріш-
ньої суті об’єктів. Тому їх величини залежить від хімічного складу 
і природи, біологічних особливостей, будови, структури продукту 
та ін.

Перераховані теплофізичні константи, що характеризують про-
цес нагрівання, використовують для розрахунку зміни температур 
усередині тіла, тривалості термічного оброблення. Їх обчислюють, 
ґрунтуючись на експериментально набутому значенні температур, 
тривалості та величини теплового потоку. Для цього часто застосо-
вують нестаціонарні методи нагрівання (охолодження).

Зміни теплофізичних властивостей м’яса і м’ясопродуктів.
Теп лофізичні властивості м’яса. У табл. 4.9 наведені теплофі-

зичні параметри м’яса і жиру (шпику).
Дані відповідають вказаним у таблиці значенням вмісту воло-

ги. При зміні вологості, особливо в межах мінусових температур, 
коли вимерзає вода, чисельні величини властивостей різко зміню-
ються. Теплопровідність льоду за усередненої щільності 920 кг/м3 
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і температури 0°C становить 2,21 Вт/(м⋅К), а теплопровідність води 
за температури 0°C — 0,551, тобто відрізняються між цим параме-
тром для води і льоду за температури 0°С в 4 рази.

Теплофізичні характеристики яловичини у вигляді шроту під 
час соління залежать від її сорту і вмісту вологи. 

Теплофізичні властивості сирого фаршу. Під час нагріван-
ня сирого фаршу розрізняють дві зони: до 40–50°C і від 50 до 70°С. 
Межа між ними визначається початком теплової денатурації деяких 
білків. Питома об’ємна робота деформації під час нагрівання фаршу 
в формі досягає кульмінаційного значення за температури — близь-
ко 50°С. Для фаршу без шматочків шпику термічні коефіцієнти в меж-
ах 50–70°С практично залишаються незмінними. За наявності у фарші 
шматочків шпику в цих самих межах температур термічні коефіцієнти 
не залишаються постійними. Це пов’язано з розплавленням шпику, що 
починається значно пізніше, ніж плавлення дрібних частинок жиру у 
фарші.

Таблиця 4.9
Теплофізичні параметри м’яса та шпику

Сировина
Вміст

вологи %
Коефіцієнти

Величини коефіцієнтів за 
температури, °С

30 0 –10 –20 –30

Яловичина
I категорія

74,5
с, Дж/(кг·К)

l , Вт/(м·К)
а·108, м2/с

3820
0,488
12,5

3820
0,447
11,7

4270
1,198
27,8

3310
1,430
43,1

2850
1,535
66,9

Яловичина
II категорія

78,5
с, Дж/(кг·К)

l , Вт/(м·К)
а·108, м2/с

3820
0,488
12,5

3820
0,447
11,7

4400
1,349
30,6

3310
1,570
47,2

2890
1,651
56,3

Свинина 76,8
с, Дж/(кг·К)

l , Вт/(м·К)
а·108, м2/с

3820
0,488
12,5

3820
0,447
11,7

4320
0,988
25,0

3310
1,291
38,9

–
1,454

–

Жир 
яловичий 
зовнішній

0,70
с, Дж/(кг·К)

l , Вт/(м·К)
а·108, м2/с

3350
0,237
7,70

4110
0,203
5,27

2430
0,277
9,72

1970
0,253
13,6

1720
0,279
16,9

Шпиг сви-
нячий

0,31
с, Дж/(кг·К)

l , Вт/(м·К)
а·108, м2/с

4320
0,186
5,00

4700
0,186
4,44

4190
0,253
6,38

3440
0,291
8,88

–
0,316
11,6
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Нижче наведено величини коефіцієнтів температуропровідності 
фаршу докторської ковбаси щільністю 1068 кг/м3, одержані методом 
кульового бікалориметра з внутрішнім джерелом тепла:

Температура, °С 30 40 50 60 70 80
а·108, м2/с 12,2 12,9 14,2 13,8 13,9 13,8

Ґрунтуючись на правило адитивності, теплоємність сирого фар-
шу можна розрахувати за теплоємністю сухих складових частин:

с = свW + cжϕ + ссух + ссух⋅(1 — W — ϕ),

де  с — теплоємність фаршу; 
св, cж, ссух — відповідно теплоємності води, жиру і сухого залишку; 
W, ϕ — їх масовий вміст у фарші, кг на кг сирого фаршу.
Рівняння не враховує ступеню дисперсності компонентів фаршу і 

стану м’яса, що обмежує його застосування областю наближених роз-
рахунків.

Для знежиреної, подрібненої та висушеної свинини одержано такі 
характеристики: теплоємність 2300 Дж/(кгК), температуропровід-
ність 8,35⋅108 м2/с.

Теплофізичні властивості м’ясних консервів у банці. Коефіці-
єнти температуропровідності для деяких консервів під час нагрівання 
їх водою з температурою 90°С в жерстяній банці діаметром 0,083, ви-
сотою 0,090, завтовшки стінки 0,00025 м визначив А. І. Пелєєв. Він ви-
ділив три періоди нагрівання: перший — неврегульований процес, дру-
гий — оплавлення жиру, третій — нагрівання після плавлення жиру. 

Під час розрахунку тривалості нагрівання при стерилізації врахо-
вуються середні величини коефіцієнтів теплопровідності а×108 (м2/с), 
які для даного виду консервів мають значення: тушковане м’ясо — 18,6; 
паштет печінковий — 14,0; паштет м’ясний — 12,4; смажене м’ясо — 13,3; 
гуляш — 16,3; сосиски в томаті — 16,7; язик у желе — 14,5. Коефіцієнти 
одержані для всієї банки в цілому, тобто для тари і вмісту.

Теплофізичні властивості желатину, крові та жиру. Терміч-
ні коефіцієнти желатину та дефібринованої крові, які визначені ме-
тодом пластини при нестаціонарному тепловому режимі, наведені в 
табл. 4.10.

Теплофізичні константи витоплених харчових жирів наведено в 
табл. 4.11. Приховане тепло плавлення (застигання) для всіх видів 
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жиру коливається в однакових межах — від 120000 до 147000 Дж/
кг. Константи жирової сировини наведено в табл. 4.12. Пелєєв А. І. 
наводить ефективні величини теплоємності жиру-сирцю свини-
ни — 4500, яловичини — 3860 Дж/(кгК) для діапазону температур 
від 20 до 70°С (під час нагрівання).

Таблиця 4.10
Термічні коефіцієнти желатину і дефібринованої крові 

Продукт с, Дж/(кг·К) l ·Вт/(м·К) а·108, м2/с

Желатин 4060 0,727 17,0

Дефібринована кров 3800 0,478 12,4

Таблиця 4.11
Теплофізичні константи витоплених харчових жирів

Жир

с, Дж/(кг·К)

l , Вт/(м·К)
а·108,
м2/с

Температура, °С

В
ищ

е 
за

 t
 

за
ст

иг
ан

ня

Н
иж

че
 з

а 
t 

за
ст

иг
ан

ня

П
ла

вл
ен

ня

З
ас

ти
га

нн
я

Яловичий 2300 1300
0,35 (20°С)

0,176 (60°С)
6,5 42–52 34–38

Баранячий 2260 1300 – – 44–55 34–45
Свинячий 2020 1300 0,232 (20°С) 6,85 28–48 22–32

Таблиця 4.12
Константи жирової сировини

Жирова 
сировина

W, кг вологи на 
кг сировини

с, Дж/(кг·К) l , Вт/(м·К) а·108, м2/с

Кишкова
Брижочна
Сальник

0,30
0,16
0,02

3000
2720
2500

0,350
0,175
0,092

7,05
6,35
5,56
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4.3. Електрофізичні властивості м’яса і м’ясопродуктів

М’ясо і м’ясопродукти з погляду поведінки їх в електромагніт-
ному і акустичному полях є гетерогенними системами, які містять 
воду. Такі компоненти, як білки, жири, вуглеводи, вода, за існую-
чою класифікацією можна віднести до діелектриків (з втратами), а 
водні розчини солей — електроліти — до провідників.

Електрофізичні властивості продукту можна охарактеризувати 
двома величинами: діелектричною проникністю та питомою елек-
тричною провідністю.

Діелектрична проникність може бути відносною e ′  і абсолют-
ною e  (Ф/м). Зв’язок між цими величинами має вигляд

0

e
e

e′ = ,

де 0e  — абсолютне значення проникності для вакууму ( 0e  = 
= 8,854⋅10–12 Ф/м).

Питома електрична провідність c  вимірюється в Ом/м. Широ-
ко використовується й інша розмірність цієї величини — Ом–1 см–1.

Під час взаємодії електромагнітного поля з фізичним середови-
щем у ньому, внаслідок електричного опору і в’язкості, виникають 
втрати енергії; у першому випадку — втрати провідності, у друго-
му — діелектричні.

Електрофізичні показники залежать від частоти, тому їх абсо-
лютні значення відносять до конкретної ділянки діапазону частот.

З деяким наближенням м’ясо можна розглядати як двофазну 
систему. Одна з фаз — міжклітинна тканина — представлена напів-
провідником з переважанням діелектричних властивостей, причому 
вважається, що ця фаза надто стійка в живому організмі і мінлива в 
мертвому. Друга фаза — це внутрішньоклітинна речовина, що є елек-
тролітом. За такої структури тканини тварин їх електрофізичні влас-
тивості залежать від координат системи і мають розриви в своїх зна-
ченнях, що збігаються з поверхнями розділу фаз. В межах низьких 
частот ця складність структури клітини виявляється ще різкіше.

Електрофізичні властивості відбивають структурно-механічні 
та біохімічні зміни в м’ясі. Структурно-механічні характеристики є 
функцією низки чинників, серед яких важливе значення мають воло-
гість і ступінь подрібненості продукту. Ці самі показники впливають 
на електрофізичні характеристики. Менше, але цілком безумовно 
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позначаються на електрофізичних властивостях зміни стану тка-
нин внаслідок біохімічних процесів. Насправді, розглядаючи кліти-
ни в живому організмі, дещо електрично ізольовані одна від одної 
(наприклад, оболонка еритроцита має діелектричну постійну, що 
дорівнює 2), можна вважати, що в результаті протікання післяза-
бійних процесів у м’язовій тканині діелектричні властивості клі-
тинних оболонок повинні порушуватися, а в результаті деструкції 
тканин утворюватимуться низькомолекулярні речовини, які «згла-
джуватимуть» ефект ємності.

Електропровідність клітинних утворень дещо позначається на 
загальній електропровідності системи (всього 2,4%), тобто безпо-
середньо через клітину протікає незначний струм. Проведені ви-
мірювання питомої електропровідності для подрібненого м’яса та 
м’ясного соку, одержаного пресуванням м’яса під тиском 203·105 
Па, вказують на їх близькість як за абсолютними величинами, так і 
за температурним діапазоном (табл. 4.13).

Таблиця 4.13
Питома електропровідність подрібненого м’яса 

та м’ясного соку

Температура, °С Питома електропровідність, c ·102, Ом–1см–1

Подрібнена яловичина М’ясний сік
25 0,62 0,65
30 0,65 0,69
35 0,68 0,74
40 0,72 0,77
45 0,75 0,80

Дуже схожа картина спостерігається під час вимірювання елек-
тропровідності крові:

Вміст вологи, % 86,6 82,5 78,9 76,3 72,5 70,2 66,6
Електропровідність 
крові, c ·102, Ом–1 см–1 0,17 0,28 0,36 0,25 0,41 0,38 0,32

Зміни електрофізичних властивостей м’яса і м’ясопродуктів. 
Електрофізичні властивості змінюються з частотою електромагніт-
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ного поля. Із збільшенням частоти поля діелектрична проникність 
і питомий опір зменшуються нелінійно, при цьому виділяється три 
частотні діапазони, в яких спостерігається дисперсія: a -дисперсії 
при низьких частотах; b -дисперсії при радіочастотах; g -дисперсії 
при надвисоких частотах.

Електрофізичні властивості м’язів тварин у широкому діапазоні 
частот, а також різних тканин тварин на частоті 1000 Мгц (t = 20°С) 
наведено в табл. 4.14.

Падіння e ′  із зміною частот пояснюється запізненням процесів 
заряду і розряду як на мембрані клітини, так і її в іонній атмосфері. 
За підвищення частоти зменшується місткість опору мембрани і, як 
наслідок, відбувається зменшення питомого опору.

Таблиця 4.14
Електрофізичні властивості різних тканин забійних тварин 

Тканина e ′ r , Ом·см

М’язи тварин 49–52 77
Серце 53–57 75–79
Печінка 46–47 98–106
Легені 35 137
Нирки 53–56 81–82
Жир 4,3–7,5 240–370
Кістка 8 150

Одним з найважливіших показників є залежність питомої елек-
тропровідності м’ясопродуктів від температури, яка для інтервалу 
20–45° С має лінійний характер, що властиве для напівпровідників. 
При переході до вищих температур (вище за 50°С) незворотні зміни 
в м’язовій тканині призводять до виділення рідкої фази, яка утво-
рює постійні електропровідні «містки», що збільшуються. З цього 
моменту поняття «питома електропровідність» м’яса втрачає своє 
первинне значення і розглядається питома електропровідність сис-
теми «м’ясо–бульйон». Це явище виражене тим менш різко, чим 
тонше подрібнене м’ясо.

Температурна залежність електропровідності м’ясного соку за-
ймає середнє положення відносно незруйнованих і зруйнованих 
тканин. Це природно, тому що він за суттю є системою, слабко 
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пронизаною структурною мережею окремих агрегатів білкових мо-
лекул, денатурація яких позначається на загальному рівні електро-
провідності.

Значне теоретичне та практичне значення має існування прямо-
го зв’язку між різними за своєю природою властивостями (напри-
клад: структурно-механічні, електрофізичні, теплофізичні та ін.) 
одного й того самого об’єкту. 

Для комплексних досліджень м’ясопродуктів обирають власти-
вості, час вимірювання яких зіставимий для проведення вимірів 
на одній і тій же сировині. Такими властивостями є питома елек-
тропровідність, гранична напруженість зсуву 0Θ  і відносне осьове 
стиснення до межі текучості e . З руйнуванням клітинної струк-
тури м’язових тканин докорінно змінюється структура системи, 
форма і міцність зв’язку вологи з дисперсними частинками, тобто 
структурно-механічні та електрофізичні характеристики системи.

Невеликий ступінь подрібнення (n), за якого ще зберігаються 
частинки незруйнованої тканини (1–3 рази) дещо змінює власти-
вості системи. За багаторазового (до n = 25 разів) подрібнення на 
м’ясорубці з діаметром отворів грат 4 мм, коли система практично 
гомогенізується, властивості системи стають інваріантними. Най-
істотніше змінюються властивості за n=6 ÷ 12. Коли n≈9, більшість 
кривих мають екстремум. Питома електропровідність c  досягає 
максимуму, в той же час гранична напруженість зрушення 0Θ  має 
мінімум, а крива осьового стиснення e  — сплеск. При подальшому 
збільшенні ступеня подрібнення (близько 16 і більше) властивості 
практично не змінюються.

Аналогічна картина спостерігається при дослідженні зміни 
комплексу фізичних властивостей фаршу докторської ковбаси за-
лежно від часу його кутерування. Загальний характер зміни комп-
лексу фізичних властивостей ( c , 0Θ , h ) як у м’ясі, так і в ковбас-
ному фарші аналогічний, але абсолютні значення зміщені внаслідок 
різного складу.

При збільшенні частоти від 20 кГц до 5 Мгц активна провід-
ність збільшується. При цьому виявляється дисперсія, неоднакова 
для різного виду тваринної тканини. Збільшення провідності в діа-
пазоні радіочастот (5 МГц) порівняно зі звуковим (20 кГц) можна 
тлумачити на основі мембранної теорії або з наявності процесів 
поляризації, пов’язаної з тепловим рухом частинок. В останньому 
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випадку наближеною моделлю клітини може бути однорідна сфе-
ра або еліпсоїд, що містить відносно малорухливі іони або полярні 
молекули, які мають як оболонку не структурований поверхневий 
шар (мембрану), а тільки потовщення шару. Значення 2ac  усіх 
розглянутих продуктів більше, ніж 1ac  в середньому в 2–3 рази. 
Очевидна така закономірність: чим більший ступінь подрібнення 
тканини, тим 2ac

 : 1ac
 менше. При температурі 40°С для м’язів це 

відношення дорівнює 3,4, для м’ясного соку воно знижується до 2,8. 
Температурний коефіцієнт активної провідності за високої частоти 

2ac  менший, ніж для 1ac  за низької частоти в усіх видах тканини. 
За температури понад 60°С 2ac

 : 1ac
 різко зменшується ( 2ac  → 1ac ) 

і за 70°С дорівнює одиниці.
У діапазоні радіочастот діелектрична проникність м’яса велика і 

монотонно спадає з наростанням частоти. На абсолютну величину ді-
електричної проникності впливає додавання NaCl. Аналогічна частот-
на залежність у фарші. У таблиці наводяться дані дійсної e ′  і уявної 
e ′′  (чинник втрат) діелектричної проникності. З табл. 4.15 видно, що 
діелектрична проникність збільшується із наростанням температури.

Характерним є те, що e ′  для парного м’яса вища, ніж у охоло-
дженого, що вказує на значну близькість електрофізичних власти-
востей парного м’яса до властивостей живої тканини.

У межі низьких температур (до мінус 17°С) загальний харак-
тер частотної залежності зберігається, хоча абсолютні значення e ′  
знач но нижчі, ніж в охолодженого м’яса.

Таблиця 4.15
Діелектрична проникність м’язової тканини

Частота, 
Мгц

Діелектрична проникність
М’язової тканини 

(t = 20°С)
Котлетного фаршу

без NaCl з 1% NaCl
t = 20°С t = 50°С

e ′ e ′′ e ′ e ′′
5 1100 2800 1000 6200 1500 7610

10 900 1700 700 2950 850 4810
15 700 1000 500 1920 700 3090
20 500 800 450 1230 520 2060
25 250 600 400 970 500 1890
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Слід зазначити велику різницю в діелектричних властивостях 
окремих тканин тварини. Так, e ′  жиру в 10 разів більша, ніж кістки. 
Подібна картина спостерігається під час порівняння властивостей 
кістки та м’язової тканини.

Високу діелектричну властивість має висушена технічна про-
дукція. Так, e ′  кісткового борошна в діапазоні 5–25 Мгц майже не 
змінюється і перебуває в межах 2,9–3,1.

Для жиру свинини температурний хід e ′  примітний. Так, в 
двох температурних межах — 32–37° C і 62–67°С спостерігаються 
аномальні сплески значень e ′ . У першій області температур рідкі 
фракції жиру утворюють суцільне дисперсійне середовище з улам-
ками кристалізаційної структури — дисперсної фази. За темпера-
тури 62–67°С уламки кристалізаційної структури практично по-
вністю відсутні та саме на цю область припадає другий максимум 
діелектричних властивостей. Таким чином, абсолютно очевидний 
зв’язок електрофізичних і реологічних характеристик. Абсолютні 
значення e ′  для жиру свинини (f = 10 Мгц) змінюються в межах 
2,1–2,3.

У діапазоні НВЧ діелектричні властивості м’ясопродуктів змі-
нюються мало. При цьому явної частотної залежності в діапазоні 
частот 2400–3500 Мгц не спостерігається. Так, e ′  змінюється всьо-
го на дві одиниці, а e ′′  залишається практично незмінним.

М’ясо складається з цілої низки компонентів, серед яких перева-
жає вода. Від її вмісту залежить кількість енергії, що поглинається. 
Із збільшенням частоти і підвищенням температури діелектрична 
проникність води зменшується. Так, за температури 0°С e ′  = 80, а 
за t = 100°С e ′  = 55,3; відповідно змінюється e ′′  від 24,8 до 3,4. Ді-
електрична проникність льоду значно менша, ніж води: за t = –12°С 
(3000 Мгц) e ′  = 3,2; e ′′  = 0,0029. При додаванні кухонної солі у воду 
діелектричні властивості (3000 Мгц) змінюються мало. 

Діелектричні властивості деяких тканин одного виду худоби, а та-
кож різних видів м’яса (у випадку, якщо вологість і вміст жиру в них 
однакові) дуже близькі за своїми значеннями (табл. 4.16).

Діелектричні властивості м’ясопродуктів залежать від фізичних 
показників: щільності, температури, вологості тощо. Так, при зміні 
щільності м’ясного фаршу від 0,94 до 1,03 г/см3 e ′  лінійно зміню-
ється від 46 до 53 відповідно, e ′′  — від 15 до 17.
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Таблиця 4.16
Діелектричні властивості м’яса, субпродуктів, жирової тканини 

(f = 2400 Мгц, t = 20°С)

Сировина e ′ e ′′ g , 
г/см3

Вологість 
%

Вміст 
жиру %

1 2 3 4 5 6
Яловичина (плечова частина) 48 17 1,020 75,2 2,0
Свинина (плечова частина) 49 18 1,020 75,8 2,0
Баранина (плечова частина) 48 17 1,025 76,4 1,5
Кури (філе)

I категорія 47 20 1,025 73,0 1,5
II категорія 48 20 1,020 74,1 1,0

Качки (філе)
I категорія 46 20 1,016 74,3 1,2
II категорія 50 19 1,025 75,5 0,5

Подрібнене м’ясо
курей

I категорія 29 10 1,012 61,2 18,4
II категорія 51 18 0,014 73,6 2,3

качок
I категорія 28 8 0,010 59,0 25,4
II категорія 43 15 1,015 73,2 7,4

Яловичина
довгий м’яз спини 50 19 1,025 75,6 1,5
триголовий м’яз плеча 48 17 1,020 75,2 2,0
чотириголовий м’яз стегна 49 18 1,020 74,8 1,2
заморожена (t = –18°С) 50 18 1,03 75,4 1,8

Нирки ВРХ 50 19 1,014 75,4 2,8
Печінка ВРХ 47 14 1,030 72,0 1,7
Жирова тканина

ВРХ (міжм’язова) 5,0 0,5 0,90 20 14,2
вівці (внутрішня) 4,4 0,4 0,89 20 11,6
кури (внутрішня) 4,2 0,3 0,87 10 8,6
свиней (шпик) 3,2 0,3 0,86 20 4,6
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4.4. Оптичні властивості м’яса і м’ясопродуктів

М’ясо і м’ясопродукти характеризуються складністю мікро-
структури і великою оптичною щільністю. Поглинання і розсію-
вання випромінювання в цьому випадку визначають в основному 
чотирма процесами:

– резонансним поглинанням випромінювання молекулами сухої 
речовини, а також молекулами структурної та зв’язаної вологи;

– розсіюванням випромінювання, зумовленим флуктуаціями 
щільності речовини, а також розсіюванням на молекулах 
білків, полісахаридів та інших речовин або на іонах;

– розсіюванням випромінювання на зважених колоїдних частин-
ках, клітинах, частинках пігментів та ін.;

– розсіюванням на оптичних неоднорідностях — капілярах, по-
рах.

Оптичні властивості м’яса і м’ясопродуктів представляють ін-
терес, головним чином, в інфрачервоній області спектру в осно-
вному для термічного оброблення м’ясопродуктів. Інфрачервона 
область займає ділянку спектра від 0,76 до 750 мкм; умовно її по-
діляють на три ділянки: короткохвильовий 0,76–1,5 мкм; середньо-
хвильовий 1,5–2,5 мкм; довгохвильовий 2,5–750 мкм спектри.

Більшість вологих матеріалів, у тому числі м’ясо і м’ясопродукти, 
мають значну здатність до поглинання. Харчові продукти характе-
ризуються яскраво вираженою селективністю оптичних властивос-
тей, а зі збільшенням товщини шару продукту збільшується його 
відбивна здатність.

До складу м’ясопродуктів у кількісному вимірі переважає вода 
і, як і для електрофізичних показників, вона значною мірою зумов-
лює оптичні властивості. У харчових продуктів, які містять зна-
чну кількість води (60–90%), положення максимумів проникності 
близькі до відповідного положення екстремумів для води.

Зміни оптичних властивостей м’яса і м’ясопродуктів у інфра-
червоній області спектру. Пропускна здатність матеріалів зі збіль-
шенням товщини зразка зменшується. Найбільше значення про-
пускної здатності м’яса спостерігається в області інфрачервоного 
спектру: 0,8–1,2 мкм. Зі збільшенням товщини зразка здатність до 
відбивання збільшується, а зі збільшенням довжини хвилі — змен-
шується. Дані про проникність м’яса і м’ясопродуктів підтверджу-
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ють відоме положення, що зі зменшенням довжини хвилі випро-
мінювання проникність збільшується, причому зі збільшенням 
товщини шару збільшується і кратність співвідношення між про-
никністю для коротких і довгих хвиль.

При порівнянні спектральних характеристик м’яса і води можна 
зробити висновок про її значний вплив на оптичні властивості, при 
цьому екстремальні значення спектрів дуже близькі.

При порівнянні даних з розрахованими за рівнянням Бугера 
встановлено, що оптичні властивості м’яса і м’ясопродуктів значно 
відхиляються від теоретичних, особливо для поверхневого шару за-
втовшки 1–1,5 мм.

Оптичні показники залежать від температури матеріалу, осо-
бливо за наявності фазових переходів. Так, здатність до пропускан-
ня яловичини і свинини ( максl  = 1,04 мкм) під час нагрівання від 
20 до 40°С змінюється менше ніж на 0,5% і становить відповідно 
9,2 і 10,1%. При подальшому нагріванні від 40 до 70°С здатність до 
пропускання зменшується за лінійним законом. Для фаршу яло-
вичини також відзначається зниження здатності до пропускання 
у вареному фарші порівняно зі здатністю до пропускання сирого. 
Здатність до пропускання охолодженого м’яса найбільша; висуше-
ного (для максl  = 2,5 мкм) вища, ніж замороженого. Це пояснюється 
тим, що понад 90% енергії середньохвильового випромінювання по-
глинається поверхневим шаром завтовшки менше 1 мм, причому з 
переходом води в твердий стан спектр її поглинання до 6 мкм мало 
змінюється, а проникність льоду дещо менша за проникність води.

Запитання для самоконтролю

1. Дайте характеристику основним теплофізичним властивостям м’яса 
і м’ясопродуктів. Які чинники впливають на зміни теплофізичних власти-
востей?

2. Дайте характеристику основним електрофізичним властивостям 
м’я са і м’ясопродуктів. Які чинники впливають на зміни електрофізичних 
властивостей?

3. Дайте характеристику основним оптичним властивостям м’яса і м’я-
сопродуктів. Які чинники впливають на зміни оптичних властивостей?
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АВТОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ — процеси розпаду компонентів 
тканин під впливом ферментів, що знаходяться в них.

АДЕНОЗИНТРИФОСФАТ (АТФ) — складна сполука, яка 
утворена з азотистої основи аденіну, рибози та послідовно поєдна-
них трьох залишків фосфорної кислоти. АТФ містить макроергічні 
зв’язки, гідроліз яких забезпечує енергетичні потреби, необхідні для 
протікання метаболічних процесів у живих організмах. При розще-
пленні АТФ послідовно утворюються АДФ і АМФ.

АЕРОБНІ УМОВИ — умови життєдіяльності організмів і про-
тікання біохімічних процесів за наявності кисню, який використо-
вується як акцептор електронів.

АМІНОКИСЛОТИ — низькомолекулярні органічні сполуки, 
які відносяться до групи карбонових кислот, у складі яких наяв-
на аміногрупа (-NH2). До складу білків входять 20 амінокислот, у 
яких аміногрупа в a -положенні (аланін, валін, лейцин, ізолейцин, 
фенілаланін, метіонін, триптофан, пролін, гліцин, серін, треонін, 
тирозин, цистин, аспарагін, глютамін, лізин, гістидин, аргінін, 
аспарагінова і глютамінова кислоти). 

АМІНОКИСЛОТНИЙ СКОР — відношення скору білка про-
дукту до скору білка еталону.

АНАЕРОБНІ УМОВИ — умови життєдіяльності організмів і 
протікання біохімічних процесів за відсутності кисню, при цьому 
як окислювач використовується не кисень, а інші речовини.

БІЛОК — високомолекулярна сполука, яка утворюється за раху-
нок послідовного поєднання a -L- амінокислот у поліпептидний 
ланцюг пептидним зв’язком (-CO∼ NH-).

БІОЛОГІЧНА ЦІННІСТЬ — набір і вміст у білкових речовинах 
незамінних амінокислот.

БЛАНШУВАННЯ — короткочасне варіння м’яса до неповної 
готовності з метою денатурації та коагуляції білкових речовин.

ВАРІННЯ — теплове оброблення м’ясопродуктів гарячою во-
дою, пароповітряною сумішшю або парою.

ВИТОПЛЮВАННЯ ЖИРУ — спосіб виділення жиру нагріван-
ням із жиру-сирцю, кісток або кісткового залишку.

ГЕМОГЛОБІНОЛІЗ — перехід у плазму лише лабільно 
зв’язаного гемоглобіну.
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ГЕМОЛІЗ — руйнування червоних кров’яних тілець крові, що 
супроводжується переходом барвника гемоглобіну з еритроцитів у 
плазму.

ГЛІКОЛІЗ — анаеробний процес розщеплювання однієї молеку-
ли глюкози на дві молекули молочної кислоти за участі ферментів ци-
топлазми; внаслідок гліколізу синтезуються чотири молекули АТФ, 
дві з яких витрачаються в реакціях фосфорилювання глюкози — гек-
сокіназою і фруктози-6-фосфат фосфофруктокіназою. Три стадії глі-
колізу незворотні, вони каталізуються АТФ-незалежними фермента-
ми: гексокіназою, фосфофруктокіназою і пируваткіназою. Сумарна 
реакція перетворення глюкози на пирувіт має такий виг ляд:

Глюкоза (С6Н12О6) + 2Фн + 2АДФ + 2НАД   →    

→    2СН3-СН(ОН)-СООН + 2АТФ + 2НАДН + 2Н+ + 2Н2О.

ГОРМОНИ — група біологічно активних речовин, синтез яких 
здійснюється в спеціалізованих ендокринних залозах або в ткани-
нах. Вони проявляють свою дію через рецепторну систему. При 
цьому рецептор може бути розміщений на зовнішній поверхні 
мембрани клітини або в цитоплазмі. Дія гормонів проявляється за 
допомогою передачі сигналу рецептору при утворенні з ним комп-
лексу. За своєю природою рецептор є глікопротеїном. За будовою 
гормони можна поділити на п’ять груп: похідні амінокислот і нена-
сичених жирних кислот, пептиди, білки, стероїди. Гормони мають 
специфічний вплив на інші органи й тканини.

ДЕЗАМІНУВАННЯ АМІНОКИСЛОТ — реакції, які каталізу-
ються ферментами, в ході яких від амінокислот відщеплюється амі-
ногрупа:

1) відновне дезамінування

R-CH(NH2)COOH + 2H+  →   R-CH2COOH + NH3;
2) гідролітичне дезамінування

R-CH(NH2)COOH + H2O  →   R-CH(OH)COOH + NH3;
3) внутрішньомолекулярне дезамінування

R-CH2-CH(NH2)COOH  →   R-CH=CH-COOH + NH3;
4) окислювальне дезамінування 

R-CH(NH2)COOH + 1
2 O2  →   R-CO-COOH + NH3.



294

Фізико-хімічні та біохімічні основи технології м’яса і м’ясопродуктів

ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕЇНОВА КИСЛОТА (ДНК) — висо-
комолекулярна сполука, яка утворена послідовно зв’язаними ну-
клеотидами в поліпептидний ланцюг, в упорядкованому розміщен-
ні яких закладено інформацію про живий організм. Нуклеотиди 
містять одну з пуринових або піримідинових основ (аденін, гуанін, 
тимін, цитозин), дезоксирибозу і залишок фосфорної кислоти. Пер-
винна структура молекули ДНК (послідовність нуклеотидів) суво-
ро індивідуальна, специфічна і є формою запису біологічної інфор-
мації (генетичного коду). У вигляді унікальної послідовності основ 
інформація про структуру білка зберігається і багаторазово й точно 
відтворюється за допомогою механізму реплікації (подвоєння) і 
транскрипції, а потім у процесі синтезу на рибосомах (трансляції) 
переводиться в послідовність амінокислотних залишків.

ДЕКАРБОКСИЛЮВАННЯ АМІНОКИСЛОТ — тип фермен-
тативних реакцій, які супроводжуються відщеплюванням від амі-
нокислоти СО2 з наступним утворенням амінів.

ДЕНАТУРАЦІЯ — внутрішньомолекулярні зміни просторово-
го розміщення по відношенню один до одного окремих пептидних 
фрагментів у молекулі білка або ДНК без розриву ковалентних 
зв’язків в результаті дії хімічних або фізичних факторів) іони важ-
ких металів, органічні розчинники, кислоти, луги, температура, іо-
нізуюче випромінювання), які приводять до змін їх фізико-хімічних 
властивостей та до втрати функціональної активності.

ДЕРМА — середній, найбільш товстий, шар шкури. 
ДЕФІБРИНУВАННЯ — відокремлювання з крові фібрину. 
ДОЗРІВАННЯ М’ЯСА — сукупність змін найважливіших влас-

тивостей м’яса, зумовлених розвитком автолізу, в результаті яких 
м’ясо набуває найкращих харчових якостей.

ЕРИТРОЦИТИ (червоні кров’яні тільця) — специфічні клітини 
крові, без’ядерні в більшості тварин або з ядрами, наприклад у птахів, 
амфібій, рептилій. Основна функція еритроцитів — транспорт кисню і 
вуглецю в організмі. Функціональним білком еритроцитів є гемоглобін.

ЗАПІКАННЯ — теплове оброблення м’ясопродуктів гарячим 
сухим повітрям.

ЖЕЛАТОЗИ — продукти проміжного гідролітичного розпаду 
желатину за тривалого його нагрівання (термолізу).

ЖИРОПІТ — секрет сальних і потових залоз тварин.
ЖОВЧ — біологічна рідина, основним компонентом якої є жовчні 

кислоти, жирні кислоти, тригліцериди, фосфоліпіди (фосфатидилхо-



295

Глосарій

лін), білірубін і холестерин. Крім цього, в жовчі визначається актив-
ність деяких ферментів (лужна фофотаза, амілаза, каталаза, протеази 
і оксидази). Жовч містить білки, амінокислоти, вуглеводи і мікроеле-
менти (залізо, магній, мідь, цинк, марганець). Склад жовчі залежить 
від виду, статі і віку тварини, типу харчування та ін. Жовч виробляєть-
ся безперервно в клітинах печінки, надходить жовчними канальцями 
в печінковий та міхурів протоки і жовчний міхур, де накопичується.

ЖОВЧНІ КИСЛОТИ — кінцеві продукти обміну холестерину, 
є похідними хоанової кислоти. До їх складу входять холева (3, 7, 
12-тріоксихоланова), дезоксихолева, (3,12-діоксихолева) і хеноде-
зоксихолева (3,7-діоксихоланова) кислоти.

ЗОЛІННЯ — оброблення колагенвмісної сировини суспензією 
вапна під час виробництва желатину.

ІЗОЕЛЕКТРИЧНА ТОЧКА — стан зарядженості білка при пев-
ному рН, за якого встановлюється рівновага позитивних і негативних 
зарядів у молекулі білка. В розчині з певним рН, яке збігається з по-
казником ізоелектричної точки, білок в електричному полі нерухом. 

КОНТРАКТИЛЬНІ БІЛКИ — білки, які зумовлюють здатність 
м’язів до скорочення.

КОПЧЕННЯ — оброблення ковбасних виробів та продуктів із 
свинини, яловичини, баранини, конини димом від неповного зго-
ряння деревини для надання продуктам специфічного запаху, сма-
ку, кольору, підвищення стійкості під час зберігання та часткового 
видалення вологи.

КОФАКТОР (кофермент, простетична група) — низькомолеку-
лярна сполука небілкової природи, яка пов’язана з апобілком неко-
валентним зв’язком в активному центрі і яка бере участь у каталі-
тичному процесі. За відсутності коферменту фермент не активний, 
і каталітична реакція не відбувається.

КРІСТИ — складки, що вдаються в порожнину мітохондрій і не 
повністю її перегороджують (збільшують внутрішню поверхню мі-
тохондрій).

КУТЕРУВАННЯ — процес механічного руйнування й тонкого 
подрібнювання м’яса та інших складників на кутері за рецептурою.

ЛЕЙКОЦИТИ (білі кров’яні тільця) — лімфоцити, моноцити, 
нейтрофіли, еозинофіли і базофіли; у цих клітинах є ядра, проте 
циркулюючі лейкоцити не подільні. 

«МАРМУРОВІСТЬ» — наявність прошарків жирової тканини 
на поперечному зрізі м’язів тварини.
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МАТРИКС — дрібнозерниста напіврідка речовина, що запо-
внює внутрішньоклітинні структури: ядра, мітохондрії, пластиди та 
інші органели, а також простори між ними.

МІТОХОНДРІЇ (від грец. mitos — нитка, chondrion — зерно, 
гранула) — органели, які виконують енергетичні функції в клітині.

М’ЯЗИ — частина опорно-рухової системи, які забезпечують 
скорочення кінцівок, рухи органів та систем і за рахунок цього — 
роботу і функціонування тваринних організмів. М’язи підтримують 
певну орієнтацію і переміщення тіла в просторі, здійснюють 
дихальні рухи грудної клітки і діафрагми, ковтання, рухи очей, 
роботу внутрішніх органів.

М’ЯЗОВІ ТКАНИНИ — це спеціалізовані тканини, призначені 
для здійснення рухової активності, в основі дії яких використовується 
скоротлива здатність білків.

М’ЯСО — це туша або частина туші, одержана від забою тварини, 
що являє сукупність м’язової, жирової, сполучної та кісткової (або 
без неї) тканин. 

НЕЗАМІННІ АМІНОКИСЛОТИ — кислоти, які синтезуються 
лише в рослинах та мікроорганізмах і не утворюються в організмі тварин 
і людини. До незамінних амінокислот належать лізин, аргінін, гістидин, 
валін, лейцин, ізолейцин, треонін, метіонін, фенілаланін, триптофан.

ОБЖАРЮВАННЯ — короткочасне оброблення поверхні ков-
басних виробів та продуктів із свинини, яловичини, баранини, конини 
продуктами неповного згоряння деревини за високої тем ператури. 

ОКСИГЕМОГЛОБІН — гемоглобін, у якому атоми заліза кож-
ного з гемів зв’язані з молекулою кисню.

ОСАДЖУВАННЯ — витримування батонів ковбасних виробів 
у підвішеному стані перед термічним обробленням упродовж уста-
новленого часу.

ПАРНЕ М’ЯСО — м’ясо безпосередньо після забою і оброблення 
(до 0,5 год для м’яса птиці і 2–4 год для яловичини), температура 
якого в товщі м’язів стегна не нижча від 35°С.

ПАСТЕРИЗАЦІЯ — нагрівання ізольованого від зовнішнього 
середовища продукту (в герметичному пакуванні) за температури 
70–85°С, за якої знищуються переважно вегетативні форми мікро-
організмів.

ПЕПТИЗАЦІЯ — процес перетворення колагену в глютин.
ПЛАЗМА — рідка частина крові, отримана під час сепарування 

стабілізованої крові.
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ПРОСТЕТИЧНА ГРУПА — див. КОФАКТОР (кофермент).
ПРОТЕОЛІЗ — процес гідролітичного руйнування нативної 

структури білків. Більшість внутрішньоклітинних білків закінчу-
ють існування в результаті протеолітичного гідролізу, перетворю-
ючись на невеликі пептиди і вільні амінокислоти, які утилізуються 
в синтезі нових білків.

РЕАКЦІЯ МАЙАРА — реакція взаємодії цукрів з компонента-
ми, що містять аміногрупу, під час нагрівання.

САРКОЛЕМА — дуже тонка, двошарова, прозора та еластична 
мембрана.

СОЛИЛЬНА СУМІШ — суміш кухонної солі, цукру, перцю та 
інших складників у кількості, що визначена рецептурою.

СОЛІННЯ М’ЯСА — обробляння м’яса кухонною сіллю, роз-
солом або солильною сумішшю для забезпечення належних орга-
нолептичних показників готового продукту і стійкості під час збе-
рігання.

СТЕРИЛІЗАЦІЯ — нагрівання продукту, ізольованого від зо-
внішнього середовища шляхом упаковки його в герметизовану тару 
(консерви), до температури і протягом часу, достатнього для запо-
бігання розвитку мікрофрори за тривалого зберігання.

СТРОМАТОЛІЗ — перехід у плазму значної частини міцно 
зв’язаного гемоглобіну.

СУБЛІМАЦІЯ — обезводнення продукту випаровуванням во-
логи з твердого стану (льоду), минаючи рідкий.

СУШІННЯ — процес видалення вільної вологи за певних па-
раметрів повітря без руйнування клітинної тканини або без зміни 
енергетичної цінності продукту.

ТИНДАЛІЗАЦІЯ — це неодноразове пастеризування з визна-
ченим інтервалом часу.

ТКАНИНА — група клітин, однакових позаморфологічною бу-
довою, що виконують спеціальну функцію і об’єднані міжклітин-
ною речовиною. 

ТРОМБОЦИТИ (кров’яні пластинки, бляшки) — продукти 
фрагментації (розпаду) особливих гігантських клітин кісткового 
мозку — мегакаріоцитів.

ТРОПОМІОЗИН — білок, до складу якого входять дві різ-
ні суб  одиниці, які переплітаються між собою в a -спіралеподібні 
фіб ри лярні структури. Тропоміозин зв’язується в єдиний комп-
лекс з Ф-ак тином в ділянці вигину молекули, забезпечуючи його 
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стабільність. Тропоміозин спільно з тропоніном бере участь у регу-
ляції взаємодії актину з міозином.

ТРОПОНИН — білок поперечно-смугастих м’язів, складаєть-
ся з трьох різних за структурою і функціям субодиниць (тропо-
міозинзв’язувальної, інгібувальної і кальційзв’язувальної). Розмі-
щений на кінці кожної молекули тропоміозину. 

ФЕРМЕНТИ (ензими, від англ. enzyme) — білки, які проявляють 
каталітичну активність, здатні прискорювати протікання хімічних ре-
акцій у живих організмах. Від звичайних функціональних білків їх від-
різняє те, що на поверхні білкової глобули в них розміщений активний 
центр. Це ділянка, яку утворюють різні амінокислотні залишки, зібрані 
з різних частин поліпептидного ланцюга, де відбувається зв’язування 
і перетворення субстрату. Крім активного центру, в деяких ферментів 
ще є регуляторна ділянка. На цій ділянці зв’язуються молекули, які 
впливають на зв’язування і перетворення субстрату у ферментативно-
му процесі. При цьому самі регулятори не зазнають змін.

ХІМІЧНИЙ СКЛАД — вміст у м’ясі та м’ясопродуктах білків, 
жирів, вуглеводів, екстрактних речовин, вітамінів, макро- і мікро-
елементів. 

ЦИКЛ ТРИКАРБОНОВИХ КИСЛОТ (Цикл Кребса) — аероб-
ний процес окислення біологічних молекул (амінокислот, жирних 
кислот і вуглеводів) до СО2 і Н2О. Цикл трикарбонових кислот про-
тікає в мітохондріях, забезпечуючи генерацію відновлених кофер-
ментів (НАДН і ФАДН2). Сумарна реакція циклу трикарбонових 
кислот має такий вигляд:

СН3СО-КоА + 3НАД+ + ФАД + ГДФ + Фн +Н2О  →
→   2СО2 + 3НАДН + ФАДН2 + ГТФ + 2Н+ + КоА

ШПАРІННЯ — короткочасне оброблення поверхні об’єкта 
гарячою водою або парою за температури нижче за 100°С.

ЯДЕРЦЕ — структура в ядрі клітини, яка бере участь у синтезі 
РНК і утворенні рибосом.

ЯДРО — органоїд, який забезпечує зберігання і передачу гене-
тичної інформації. Основними елементами ядра є ДНК, РНК і біл-
ки, комплекс яких забезпечує протікання в ядрі основних трансін-
формаційних процесів.

ЯКІСТЬ ХАРЧОВОГО ПРОДУКТУ — ступінь досконалості 
властивостей та характерних рис харчового продукту, які здатні за-
довольнити потреби (вимоги) та побажання тих, хто споживає або 
використовує цей харчовий продукт.
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А
Автоліз 
– м’язової тканини 
Автолітичні процеси 
Активність ферментів 
Актин 
Аксон 
Актоміозин 
Актоміозиновий комплекс 
Альбуміни
– сироваткові 
– сполучної тканини 
Амінокислотний скор 
Ансерин 
Антикоагулянти 
Антиоксиданти 
Аромат 
АТФ
– джерела постачання 
– перетворення 
– розпад 

Б
Білки 
Білок яйця 
Біологічна цінність 
Бланшування 

В
Варіння 
Вітаміни 
Властивості м’ясопродуктів 

(фізичні) 
Вим’я 
Витоплювання 
Вода 
Вологість 

Вологоутримувальна здатність 
Вуглеводи 
В’язкість 

Г
Гем 
Гемін 
Гемоглобін
Гемоліз 
Гіпертонічні розчини 
Гіпоталамус 
Гіпофіз 
Глікоген 
Глікогеноліз 
Гліколіз 
Глобулін Х 
Глобуліни 
Глютатіон 
Глютин 
Гниття 
Гормони 

Д
Дезамінування 
Декарбоксилування 
Денатурація 
Дерма 
Дефібринування 
Дихання 
Діаліз 
Дозрівання м’яса 

Е
Еластин 
Екстрактивні речовини 
Електростимуляція 
Ендомізій 

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
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Епідермін 
Епідерміс 
Епімізій 
Еритроцити 

Ж
Желатин 
Желатози
Жири 
Жирова тканина
Жиропіт
Жовток яйця 
Жовч
Жовчні 
– камені 
– кислоти

З
Забарвлення 
Заклякання посмертне 
Залоза(и)
– зобна (вилочковидна) 
– надниркова 
– паращитоподібна 
– підшлункова 
– потові 
– сальні 
– сім’яники 
– шишкоподібна 
– щитоподібна 
– яєчники 
Заморожування м’яса 
Запікання 
Зварювання колагену 
Зсідання крові 

І
Ізоелектрична точка 
Інсулін 

К
Карбоксигемоглобін 
Карнитин 
Карнозин 
Катепсини 
Кератин 
Кефалін 
Клітковина підшкірна
Колаген 
Колагеназа 
Консистенція 
Коптильний дим 
Коптильні препарати 
Копчення 
Креатин 
Креатинфосфат 
Кристалізація води 
Кріоскопічна точка 
Кров 
Кутерування 

Л
Ланолін 
Легені 
Лейкоцити 
Лецитин 
Ліветин 
Лімфа 
Ліпіди 
Ліповітелин 

М
Мальпігієв шар 
«Мармуровість» 
Меланіни 
Мероміозин 
Метгемоглобін 
Метміоглобін 
Мінеральні речовини 
Міоальбумін 
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Предметний покажчик

Міоген 
Міоглобін 
Міозин 
Міофібрили 
Молочна кислота 
Мукоїди 
Мукополісахариди 
Муцини 
М’яз 
М’язова тканина 
– гладка 
– поперечно-смугаста 
– птиці 
– серцева 
М’язове волокно 
М’ясо 
– дозріле 
– парне 
– DFD 
– PSE 

Н
Нейрон 
Нервовий імпульс 
Нирки 
Нітрозо міоглобін 
Нуклеопротеїди 

О
Овальбумін 
Овоглобулін 
Овомукоїд 
Овомуцин 
Овофлавін 
Окислення 
– аеробне 
– анаеробне 
Оксигемоглобін 
Оксиміоглобін 
Оксипролін 

Органічні речовини 
Органічні фосфати 
Осеїн 
Осеомукоїд 
Осмотичний тиск (крові) 
Основна речовина 
Остеон 
Остеоцити 
Охолоджування 

П
Пастеризація 
Пептизація 
Перекиси 
Перемізій 
Печінка 
Пігменти м’яса 
Піримідинові основи 
Плазма 
Плазмін 
Пролін 
Проникність 
Протеоліз 
Протофібрили 
Псування жирів
– гідролітичне 
– окислювальне 
Пуга 
Пуринові основи 

Р
Ретикулін 
Речовина мозку
– біла 
– сіра 
Розпад 
– АТФ 
– білків (гідролітичний) 

С
Сарколема 
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Саркоплазма 
Серце 
Сировина 
– ендокринна 
– ферментна 
Смак 
Соління 
Сполучна тканина 
Структурно-механічні влас-

тивості 
Сульфміоглобін 
Сушіння
– сублімаційне 
– конвективне 
– кондуктивне 
– розпилювальне 
Стерилізація 

Т
Тендалізація 
Теплове оброблення 
Теплоємність (питома) 
Тиск 
Тканина(и) 
– глікогену (гідролітичний) 
– жирова 
– кісткова 
– кров 
– м’язова 
– нервова 
– покривна 
– сполучна 
Трипсин 
Тромбоцити 
Тропоколаген 
Тропоміозин 

У
Усихання яєць 

Ф
Ферменти 
Ферментні препарати 
Фібрин 
Фібриноген 
Фосфовітин 
Фосфороліз 
Формені елементи 

Х
Халази 
Харчова цінність
Хімічний склад 
Холеміоглобін 
Холестерин 
Холін 
Холодильне оброблення
Хондроїтинсірчаста кислота 
Хондромукоїд 

Ц
Цвіль 
Цикл Кребса 

Ш
Швидкість заморожуваня 
Шкаралупа 
Шкіра птиці 
Шлунок
Шпаріння

Щ
Щільність 

Я
Ядро 
Язик 
Яйце 
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