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Інгібітори протеаз присутні у представників багатьох груп рослин, в тому 

числі в олійних культурах. Їх характерною особливістю є те, що з протеолітич-

ними ферментами вони утворюють стійкі сполуки, позбавлені ферментативної 

активності. Взагалі інгібітори ферментів є протекторним фактором рослин від 

несприятливих екологічних чинників, включаючи вплив комах, вірусів, 

бактерій і т.п. В значній кількості вони містяться в насінні зернових, бобових, 

олійних та інших культур: в кукурудзі, арахісі, картоплі та ін. [1]. 

Надходячи в організм людини з харчовими продуктами, сполуки, що 

інгібують протеази, перешкоджають засвоєнню білків, пригнічуючи активність 

травних ферментів. Гранично допустима кількість інгібіторів трипсину в 

харчових продуктах згідно [2] не повинна перевищувати 0,5 %.  

В умовах дефіциту харчового білку в світі особливого значення набуває 

питання підвищення біологічної цінності рослинних білків, зокрема, білків 

олійних культур. У дослідженнях [3, 4] розроблена білково-жирова основа, 

збагачена незамінними амінокислотами і поліненасиченими жирними кис-

лотами ω-3 групи відповідно до фізіологічних потреб спортсменів, працівників 

важкої фізичної праці, військовослужбовців. Дана білково-жирова основа 

містить підсушені подрібнені насіння соняшнику, кунжуту і льону в обґрун-

тованих співвідношеннях. Як показали попередні дослідження, присутність в її 

складі інгібіторів протеаз, що знижують засвоєння білка організмом, істотно 

обмежує її застосування в харчовій промисловості.  

Інгібітори протеаз насіння соняшнику, кунжуту і льону досліджені 

недостатньо так само, як і їхній вплив на білковий комплекс білково-жирової 

основи. Таким чином, вивчення та обґрунтування способів регулювання їх 

активності є актуальними і має важливе теоретичне і прикладне значення для 

підвищення ефективності переробки олійного насіння. 

Метою даного дослідження є вдосконалення технологічної обробки 

білково-жирової основи для харчування спортсменів на основі моделювання та 

оптимізації фізико-хімічних процесів денатурації інгібіторів ферментів. Це 

дозволить підвищити біологічну цінність білково-жирової основи, тобто 

ступінь розщеплення і засвоюваності білків в шлунково-кишковому тракті. 

В результаті проведеної роботи було вивчено закономірності впливу часу 

попередньої обробки білково-жирової основи надвисокочастотним випроміню-

ванням і її початкової вологості на ступінь подальшого гідролізу білка. Дана 

залежність являє собою квадратичну функцію, яка прогнозує збільшення 



 184 

вмісту амінного азоту після гідролізу білка при збільшенні часу попередньої 

обробки надвисокочастотним випромінюванням і початкової вологості 

сировини до певної межі (з 2,1 % до 8,3 %). Потім вміст амінного азоту зі 

збільшенням часу попередньої обробки надвисокочастотним випромінюванням 

і зі збільшенням початкової вологості основи знову зменшується (з 8,3 % до 

4,0 %). Також встановлено оптимальний діапазон величин обраних факторів 

попередньої технологічної обробки для максимально можливого збільшення 

біологічної цінності білково-жирової основи для харчування спортсменів. 

Оптимальний час попередньої обробки надвисокочастотним випромінюванням 

білково-жирової основи становить 250–350 с., вихідна вологість сировини – 

12–14 %. Отримання більш вузьких діапазонів не гарантоване в силу 

нестабільних показників вихідної олійної сировини. 
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Введение. Несмотря на интенсивное развитие методов химического 

синтеза, интерес к производству из натурального растительного сырья 

биологически активных препаратов постоянно растет. Фитопрепараты (ФП), 

содержащие комплекс биологически активных веществ (БАВ), характеризу-

ются широким спектром фармакологического действия, эффективностью и 

малой токсичностью, что позволяет использовать их длительное время для 

профилактики и лечения многих заболеваний без риска возникновения 


