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ВСТУП 
 

Біохімія є наукою, яка вивчає будову, метаболізм і функціонування 
біогенних молекул у клітинних структурах тварин, що являють собою живі 
системи, які використовуються для отримання м’яса. 

Опрацьовуючи запропонований матеріал, необхідно мати на увазі, що 
його назва є умовною, оскільки ні м’ясо, ні м’ясопродукти не є живими 
системами й тому не можуть бути повною мірою об’єктами біохімічного 
розгляду. Проте глибока промислова переробка та зберігання біологічних 
матеріалів без знання основ загальної біохімії сьогодні неможливі. 

Сучасному технологу підприємства м’ясопереробної галузі слід 
приділяти увагу не лише будові, складу та фізико-хімічним властивостям 
тканин м’яса, а й основним закономірностям процесів і змінам, що 
відбуваються з м’ясом після забою тварин, у результаті зберігання та під 
впливом біологічних і фізико-хімічних чинників.  

Знання фізико-хімічних процесів і змін, що відбуваються в м’ясі, 
дозволять технологу м’ясопереробної галузі отримати високоякісну сировину 
з характерними смаком, кольором, ароматом і функціонально-
технологічними властивостями для подальшого виробничого процесу.  

В основі технологічних процесів, що відбуваються під час 
виготовлення м’ясопродуктів, здебільшого лежать біохімічні або пов’язані з 
ними фізико-хімічні перетворення різноманітних компонентів вихідної 
сировини. Тому знання біохімії необхідне для керування біохімічними 
процесами, що перебігають у живих організмах, їх можна використовувати 
під час контролю сировини та готових м’ясних продуктів.  

Якість готових виробів залежить, в основному, від зміни білків у 
процесі технологічної обробки тваринної сировини. Разом із тим велике 
значення має вивчення біологічної ролі в прижиттєвих і посмертних 
перетвореннях інших компонентів тканин: вуглеводів, ліпідів, екстрактних 
речовин та ін. Тому вивчення будови, фізико-хімічних і біохімічних 
властивостей тканин м’яса, а також їх змін у результаті дії різноманітних 
чинників є необхідним для технолога м’ясопереробної галузі. 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. Наукові розвідки, що 
існують, приділяють увагу біохімії м’язів і тварин. Тому основним завданням 
цього посібника є систематизація знань з основ біохімії м’яса й особливо 
біохімічних і фізико-хімічних процесів, що перебігають у ньому під час 
переробки. 

Навчальний посібник складається з трьох розділів. Викладення 
матеріалу починається з характеристики складу, властивостей, харчової та 
біологічної цінності м’яса й м’ясопродуктів. У другому розділі розглянуто 
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біохімію тканин і органів сільськогосподарських тварин і птиці. Подано 
біохімічні функції, морфологічну характеристику та хімічний склад м’язової, 
сполучної, нервової тканин, крові, внутрішніх органів сільськогосподарських 
тварин і птиці, ендокринних 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, під час холодильної та теплової обробки.  

Матеріал навчального посібника викладено з урахуванням знань, які 
студенти набули під час вивчення біохімії, фізичної та колоїдної хімії, 
теоретичних основ харчових технологій тощо. Знання, отримані під час 
вивчення фізико-хімічних і біохімічних основ технології м’яса та 
м’ясопродуктів, дозволять краще засвоїти спеціалізований матеріал із 
технології зберігання, консервування та переробки м’яса. 

Для самоперевірки знань студентів і 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 людини. 
1.2. Склад м’яса сільськогосподарських тварин. 
1.3. Хімічний склад, харчова й біологічна цінність м’яса і 

м’ясопродуктів. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Еталон якості білка, збалансований  
за незамінними амінокислотами, г/100 г білка  

 
Вид білка 

Молоко Еталон ФАО/ВОЗ Аміно- 
кислота Куряче 

яйце жіноче коров’яче для 
дорослих 

для дітей  
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 
Фенілаланін 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 

 
 
 

 

Якість м’ясопродуктів 

Сировина та 
допоміжні матеріали 

Сучасне 
технологічне 
обладнання 

Відпрацьована 
технологічна схема 

виробництва 

Рецептури, технологічні 
режими та параметри 

виробництва 

Умови зберігання, 
транспортування та 

реалізації 
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М’ясо – це туша або частина туші, одержана від забою тварини, що є 
сукупністю м’язової, жирової, сполучної та кісткової (або без неї) тканин. 

Тканина – група клітин, однакових за морфологічною будовою, що 
виконують спеціальну функцію й об’єднані міжклітинною речовиною.  

 
Тканини м’яса забійних тварин 

 
М’язова  Сполучна  Кров  Нервова 

 
         

Жирова  Власне сполучна  Хрящова  Кісткова  Покривна 
 
 

Співвідношення окремих тканин у м’ясі  
сільськогосподарських тварин різних видів 

 
Частка тканини в м’ясі, % до маси обробленої туші Тканина 
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 та 
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 
 
 

Зміна вмісту води й білка, жиру та золи в яловичині залежно  
від маси туші 
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Середній хімічний склад м’яса великої рогатої худоби  
залежно від угодованості 

 
Вміст, % Категорія вгодованості вода білок жир  зола 

Вища 59,2 17,0 22,9 0,9 
Середня 68,3 20,0 10,7 1,0 
Нижче середньої 74,1 21,0 3,8 1,0 

 
 
 

Хімічний склад та енергетична цінність  
м’яса сільськогосподарських тварин 

 
Вміст, % 

Вид м’яса вода білок жир мінеральні 
речовини 

Енергетична 
цінність, 

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

бекон 54,2 17,0 27,8 1,0 318,2 
м’ясна  51,5 14,3 33,3 0,9 356,9 
жирна 38,4 11,7 49,3 0,6 490,5 

Яловичина:       
1-а категорія 64,5 18,6 16 0,9 218,4 
2-а категорія 69,2 20 9,8 1,0 168,2 

Телятина:       
1-а категорія 77,3 19,7 2,0 1,0 96,8 
2-а категорія 78,0 20,4 0,9 1,1 89,7 

Конина:       
1-а категорія 69,6 19,5 9,9 1,0 167,1 
2-а категорія 73,9 20,9 4,1 1,1 120,5 

Баранина:       
1-а категорія 67,3 15,6 16,3 0,8 209,1 
2-а категорія 69,7 19,8 9,6 0,9 165,6 

М’ясо кроля 66,7 21,2 11 1,2 183,8 
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Вміст амінокислот у м’ясі залежно від виду тварини 
 

Вміст, мг на 100 г їстівної частини Амінокислота 
яловичина баранина свинина 

Незамінні амінокислоти 7131 5778 5619 
валін 1035 820 831 
ізолейцин 782 754 708 
лейцин 1478 1116 1074 
лізин 1589 1235 1239 
метіонін1 445 356 342 
триптофан 210 198 191 
фенілаланін2 796 611 580 

Замінні амінокислоти 11292 9682 8602 
аланін 1086 1021 773 
аргінін3 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 18429 15460 14221 
Лімітуюча амінокислота Немає  Немає Немає 

Примітки. 
1Цистеїн знижує на 80% потребу в метіоніні. 
2Тирозин знижує на 70% потребу у фенілаланіні. 
3Незамінний для дітей. 

 
Вміст ліпідів у м’ясі різних тварин 

 
Вміст, г на 100 г їстівної частини 

Поліненасичені жирні кислоти Вид 
м’яса тригліце-

риди 
фосфо-
ліпіди 

холе-
стерин лінолева ліноле-

нова арахідонова 

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 
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Жирно-кислотний склад тваринних жирів 
 

Вміст жирних кислот, % у жирі Жирна кислота 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 

 
Вуглеводи м’яса (не більше 2,0% маси тканин): 
 моносахариди та їхні похідні (триози, тетрози, гептози, пентози, 

гексози; 
 полісахариди (гомо- і гетерополісахариди)  
 

 
 
 
 
 

 
Вітаміни: 
водорозчинні (В1, В2, В3, В5, В6, В9, В12, РР, С, Н); 
жиророзчинні (А, D, Е, К).  

 
Вміст вітамінів у м’ясі , мкг 

 
Вітамін 

 
Яловичина Баранина Свинина Птиця 

А (ретинол) сліди сліди сліди 0,01–0,04 
Е (токоферол) 0,57 0,70 0,54 0,3–0,4 
С (аскорбінова кислота) сліди сліди сліди 2,0 
В6 (пиридоксин) 0,42 0,35 0,50 0,33–0,60 
В12 (кобаламін) 3,0 3,0 1,1 0,42–0,50 
Н (біотин)  3,50 3,0 4,50 8,40 
В5 (ніацин) 5,40 4,50 3,90 5,2–8,0 
В3 (пантотенова 
кислота) 0,60 0,65 0,70 0,55–0,88 

В2 (рибофлавін) 0,20 0,20 0,20 0,15–0,26 
В1 (тіамін) 0,10 0,11 0,84 0,07–0,11 
Вс (фолацин)  9,6 6,0 6,10 3,30–9,40 

 

Гомополісахарид глікоген (тваринний крохмаль) є запасним 
енергетичним матеріалом для роботи м’язів (основна 

кількість знаходиться у зв’язаному стані у вигляді 
комплексних сполук із білками) 
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Мінеральні речовини:  
макроелементи – фосфор, калій, кальцій, натрій, магній, сірка, хлор, 

залізо, цинк; 
мікроелементи – мідь, марганець, кобальт, молібден, нікель, олово, 

алюміній, свинець, хром, барій, ванадій, фтор, йод. 
 

Вміст мінеральних речовин у м’ясі, мг % 
 

Мінеральні 
речовини Яловичина Свинина Баранина Птиця 

Макроелементи 

Фосфор 180–220 180–220 180–210 
160–210 
(200–237 
індики) 

Калій 320–370 270–300 270–320 200–220 
(320 індики) 

Натрій 50–80 40–70 60 90–130 

Кальцій  7–12 8–12 10–12 12–13 
(24 індики) 

Магній 15–24 20–24 22–23 15–40 

Залізо 2,4–3,0 1,7–2,5 1,7–2,7 1,5–1,8 
(3,2 індики) 

Цинк 1,7–5,0 1,4–5,0 3–5 0,1–0,3 
Хлор 76 60 –  
Сірка  130–230 215 130–140  

Мікроелементи 
Мідь 0,01–0,18 0,03–0,17 0,09 0,2 
Марганець 0,009–0,010 0,01–0,04 0,03 0,3–0,4 
Кобальт 0,003–0,005 0,004–0,005 0,003–0,006 0,003–0,006 
Молібден 0,005–0,010 0,007–0,012 0,009–0,012 0,009–0,012 
Нікель 0,007–0,008 0,006–0,007 0,009 0,009 
Олово – 0,004 0,004 0,004 
Алюміній 0,50 0,44 0,43 0,43 
Свинець 0,008 0,008 0,004 0,004 
Хром 0,001–0,02 0,002–0,02 0,002–0,01 0,002–0,01 
Барій 0,004 0,04 – – 
Ванадій 0,005 0,007 – – 
Фтор 0,02–0,60 – – – 
Йод 0,014 0,013 – – 
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Запитання для самоконтролю 
 

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

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

чинники, що на них впливають. 
4. Наведіть характеристику основних білків м’яса. У чому їх біологічна 

цінність? 
5. Дайте характеристику жирів м’яса.  
6. Наведіть характеристику вуглеводів м’яса. Яка їх роль у формуванні 

якісних показників м’яса? 
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РОЗДІЛ 2 
БІОХІМІЯ ТКАНИН ТА ОРГАНІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ТВАРИН І ПТИЦІ 
 

2.1. Біохімія м’язової тканини 
 

2.1.1. Біохімічні функції м’язової тканини. 
2.1.2. Морфологічна характеристика й типи м’язової тканини. 
2.1.3. Хімічний склад м’язової тканини. 
2.1.4. Білкові речовини м’язової тканини. 
2.1.5. Небілкові речовини м’язової тканини. 
2.1.6. Скорочення та розслаблення м’язів.  
 

 
Фізіологічні функції м’язової тканини 

     
Скелетна мускулатура бере 

участь у:  Мускулатура внутрішніх органів 
забезпечує: 

     
механізмі рухів тіла  кровообіг 
процесі дихання  дихання 

процесі перетравлення їжі  пересування харчової маси в травному 
каналі 

 
 
 
 

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 тощо) 
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Схема будови м’язового волокна 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Будова мускула:  
1 – м’яз; 2 – м’язовий пучок;  

3 – одиночне волокно;  
4 – вид м’язового волокна  

в електронному мікроскопі 

 

 
 
 

Будова м’язової тканини: 
 1 – м’язове волокно; 2 – ядра;  

3 – міжклітинна речовина;  
4 – волокна міжклітинної речовини 

 

Ендомізіальні колагенові та тонкі 
еластинові волокна 

Ретикулінові волокна 

Сарколема 

Саркоплазма 

Міофібрила 

Міофіламент 

Ядро 

Первинний м’язовий пучок оточений ендомізієм, 
вторинні, третинні та інші пучки – перемізієм,  

м’яз – епімізієм (фасцією) 
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Структура м’язового волокна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 – саркоплазма; 2 – міофібрили; 3 – саркоплазматична сітка; 4 – поперечні 
трубочки; 5 – сарколема 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Міофібрили – розташовані в 
протоплазмі м’язового 
волокна паралельними 

пучками вздовж м’язового 
волокна. Складаються з 

найтонших ниток – 
протофібрил (філаменти) 

Сарколема – дуже тонка, 
двошарова, прозора та 

еластична мембрана;  має 
вибіркову проникність 

Саркоплазма – складна 
дрібнодисперсна 

концентрована колоїдна 
система, утворена білками 

Ядра – мають подовжену 
овальну форму, покриті 

найтоншою оболонкою, що 
складається з двох шарів 
білкових молекул, між 

якими знаходиться 
ліпідний прошарок 

Характеристика структурних елементів м’язового волокна 
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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 
 

Саркомер  

Поперечний 
розріз 

Лінія Z Лінія Z 

Лінія М 

Зона Н 

Диск I Диск А Диск I 

Електронна мікрограма та схема будови 
м’язового волокна: угорі – електронна 

фотографія частини двох міофібрил; унизу – 
їхнє схематичне зображення; праворуч – 

поперечний розріз частини саркомера 

Гладкі м’язові клітини:  
1 – м’язова клітина; 2 – ядро;  

3 – міофіламенти;  
4 – сарколема; 5 – ендомізій;  

6 – нерв; 7 – капіляр 

Скорочувальний апарат складається з гладких міофібрил, що не мають 
поперечного покреслення, оточених пухкою волокнистою сполучною 
тканиною, яка охоплює кожну клітину окремо й об’єднує їх у пучки, 
утворюючи необхідний органам прошарок 
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Розподіл білків у структурних елементах  
м’язової тканини 

міозин міоген кислий білок
актин глобулін Х еластин
тропоміозин міоглобін ретикулін
α- та β-актин міоальбумін муцин та мукоїди

нейрокератини
ліпопротеїди

М’язова тканина

Ядро

залишковий 
білок
нуклеопротеїди 
(ДНК, РНК)

актоміозин

Сарколема

колаген (проколаген)

Міофібрили Саркоплазма

нуклеопротеїди 
(РНК)

 
 

Вміст білків у м’язовій тканині 
 

Актин 15%

МіозинМіоген 20%

Глобулін Х 20%

Інші білки 10%

 
 
 

Етапи виділення білків: 
– гомогенізація; 
– екстракція; 
– фракціонування; 
– визначення гомогенності; 
– сушіння. 
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Методи фракціонування білків 
 

Схема висолювання 

 
 

Властивості білків залежно від рН середовища, що лежать в основі 
ізоелектричного осадження  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вода 
   Розчин альбумінів і глобулінів 
           Діалізний мішочок 

Розчин 
альбумінів 
 
Осад глобулінів 

Діаліз 

Мішалка 

Білок 
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Схема діалізу 

 
Гель-фільтрація: а – схема процесу гель-фільтрації; б – хроматограма білків, 

що розділяються; 1–3 – фракції 
 
 

Схема електрофорезу в поліакриламідному гелі 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Білок, що 
досліджується 

Білок, що 
досліджується 

Білки-маркери 

Гранули 
сефадексу 

Об’єм елюату 

Гранули 
сефадексу 

Об’єм елюату 

Елюат 

Буфер, що елюірує 

Суміш білків, що 
розділяється 

Колонка 
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Фізико-хімічні властивості саркоплазматичних білків 
 

Властивості Міоген Глобулін Х Міоальбумін Міоглобін 
Вміст, % суми 

білків 20 20 1–2 1 

Молекулярна 
маса, ×103 61–150 160 50–60 16,8 

Розчинність Водорозчинний 
Розчинний в  

1–1,5% 
розчинах 

кухонної солі 

Водороз-
чинний 

Водороз-
чинний 

Ізоелектрична 
точка рН = 6,0–6,5 рН = 5,2 рН = 3–3,5 рН = 7,0 

Умови 
денатурації t = 55–66ºС t = 50ºС t = 45–47ºС t = 60ºС 

Умови 
осадження 

Недостатньо 
осаджується 
хлористим 
натрієм та 

сірчанокислим 
магнієм за 

умови 
насичення 

(кристалічною 
сіллю), 

осаджується 
сірчанокислим 
амонієм за 2/3 

насичення 

Осаджується з 
розчинів за 1/2 

насичення 
сірчанокислим 

амонієм 
 (1 об’єм білка 

та 1 об’єм 
сірчанокислого 

амонію), 
хлористим 
натрієм за 
повного 

насичення 

Не 
осаджується 
хлористим 
натрієм за 
насичення, 

але 
осаджується 
сірчанокис-
лим амонієм 

90% білка 
осаджу-

ється CdI4 
концен-
трацією 
10 мМ 

Інше 

Значення 
критичної 

концентрації 
гелеутворення 

міогену 
становить 
 20–30% 

– – 
Легко 

поєдну-
ється з 
газами 

 
Утворення похідних міоглобіну 

Глобін  Глобін    Глобін 
 
       N             N                           N               N      N                   N 

   Fe2+           Fe2      Fe3+ 

       N              N                          N               N         N               N 

              H2O       O2        OH 
                   Міоглобін                       Оксиміоглобін       Метміоглобін 

                          + О2 
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Міоглобін                                                     Оксиміоглобін 
(пурпурово-червоне забарвлення)                                (яскраво-червоне 

O2                                       забарвлення) 
                           Fe2+                                            Fe2+         
               відновлення                                      окиснення 

   Метміоглобін          
 (коричневе забарвлення)   

Fe3+      
 

Фізико-хімічні властивості міофібрилярних білків м’яса 
 

Властивості Міозин Актин Актоміозин Тропоміозин 
Вміст,  

% суми білків 40 12–15 – 2–3 

Молекулярна 
маса, ×103 470–500 70 (Г-актин) 

1500 (Ф-актин) 160–360 70 

Розчинність 

Соле- та 
водорозчинний, 

але в разі 
вилучення 

білків м’яса 
водою не 

переходить у 
розчин 

Водорозчин-
ний 

Розчинний у 
сольових 
розчинах 
високої 

концентрації 

Водорозчин-
ний 

Ізоелектри-
чна точка рН = 5,4 рН = 4,7 – рН = 5,1 

Умови 
денатурації t = 45…50ºС t =50…55ºС t = 42…50ºС Стійкий до 

денатурації 

Умови 
осадження 

За вмісту солей 
кальцію  

0,001–0,04 моль 
агрегатує та 

випадає в осад 

Осаджується 
за наявності 

солей кальцію 

Осаджується 
під час 

розбавлення 
розчинів 

Не 
осаджується 

під час 
нагрівання 
до 100ºС за 

рН 6,3 

Інше 

Має критичну 
концентрацію 
гелеутворення 

рівну 0,3%; 
обмежено 

гідратується за 
низьких 

концентрацій 
солі, 

утворюючи 
в’язкі розчини 

Під дією іонів 
лужних і 

лужноземель-
них металів, а 
також під час 
заморожуван-
ня переходить 
у фібрилярну 

форму в 
результаті 
лінійної 
агрегації 
молекул 

Відрізняється 
високою 

в’язкістю, 
здатний різко 
стискатися за 

певних 
концентрацій 
іонів калію та 

магнію (0,05 М 
КСl та 0,001 М 

MgCl2) за 
наявності АТФ 

– 
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Схема контакту між актином і міозином Тропоміозин і комплекс тропоніну 
 
 
 
 
 
 
 

Будова молекули 
міозину: 1 – глобулярна 

«головка»; 
2 – фібрилярний «хвіст» 

 

1 1 

2 

Будова подвійної спіралі: 
Ф-актину мономерів; 

Г-актину 
а – частина молекули міозину 
(товста нитка); б – будова товстої 
нитки міофібрил; в – будова тонкої 
нитки й утворення комплексу з 
«головкою» молекули міозину 
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Характеристика білків строми 
 

Властивості Колаген Еластин Ретикулін 
Молекулярна 

маса Близько 300 кДа 64–66 кДа – 

Розчинність 

Нативний колаген, 
нерозчинний у воді, 

органічних 
розчинниках, на нього 
слабко діють кислоти, 

луги 

Не розчиняється в 
холодній та 
гарячій воді, 

розчинах солей, 
розведених 

кислотах і лугах 

Не 
розчиняється 

протягом 
багатьох 

годин навіть 
у сильних 

кислотах та 
лугах 

Ізоелектрична 
точка рН = 6,4–7 

Інше 
Під час тривалого 

нагрівання з водою 
розщеплюється 

Слабко набухає Майже не 
набухає 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФЕРМЕНТИ 

забезпечують здійснення функцій та отримання великої 
кількості енергії, необхідної для м’язової діяльності 

гліколізу циклу трикарбонових 
кислот 

дихального ланцюга 

Різні м’язи залежно від функціональних особливостей характеризуються 
різним співвідношенням концентрації ферментних систем, що 

каталізують анаеробні та аеробні перетворення 
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– легко розчиняється в гарячій 
воді;  
– із водним розчином йоду дає 
червоно-буре забарвлення; 
– під час кислотного гідролізу 
розпадається до глюкози; 
– піддається анаеробному 
гліколітичному розпаду з 
утворенням молочної кислоти (у 
процесі інтенсивної м’язової 
роботи)  

 
 
 

 

Ліпіди 

пластичний матеріал – уходить 
у структурні елементи м’язового 
волокна – міофібрили, клітинні 

мембрани, прошарки гранул 
(фосфоліпіди, стероїди – вільний 

і зв’язаний холестерин) 

резервний енергетичний матеріал – 
містяться в саркоплазмі у вигляді 

дрібних крапель на полюсах 
мітохондрій, у міжклітинному 
просторі, між пучками м’язів у 

сполучних прошарках 

Глікоген (тваринний крохмаль) – 
найважливіший енергетичний 
матеріал – дуже розгалужений 

полісахарид, побудований з 
сотень молекул-глюкози 

Вуглеводи 

зустрічаються у вільному стані, у комплексі з білками та ліпідами, як 
структурні елементи низки сполук 

 

моносахариди 
 

мукополісахариди 
полісахариди  

(глікоген – тваринний 
крохмаль) 
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Будова молекули глікогену 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
Адринозиндіфосфат 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 

 

Екстрактні речовини 

беруть участь у процесі утворення специфічного м’ясного 
смаку та аромату 

азотисті безазотисті 
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Скорочення та розслаблення м’язів  
 

М + АТФ + Н2О  М + АДФ + Н3РО4 + енергія 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Будова поперечних містків між актиновими та 
міозиновими нитками: а – у стані скорочення 

(вільний стан); б – у стані розслаблення 
(замкнений стан) 

Z 

M 

Z 

а б 

Модель скорочення м’язів 

А I А 

А А 

Перехід м’язів зі стану спокою до скорочення й увесь процес зумовлені 
роботою таких чотирьох основних систем:  

– елементів нервових закінчень, що збуджують м’язове волокно;  
– саркоплазматичної мережі;  
– окиснювального апарату;  
– системи актоміозинових ниток. 
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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. Із яких білків побудовані ядра і саркоплазма? 
12. Дайте основну характеристику ферментам м’язової тканини. 
13. Наведіть характеристику, основні функції ліпідів м’язової тканини. 
14. Наведіть характеристику, основні функції вуглеводів м’язової 

тканини. 
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 та розслаблення 

м’язів? 
18. Які джерела поповнення АТФ у м’язах? 

 
 

2.2. Біохімія сполучних тканин 
 

2.2.1. Будова сполучних тканин. 
2.2.2. Хімічний склад сполучних тканин. 
2.2.3. Сполучна тканина. 
2.2.4. Хрящова тканина. 
2.2.5. Кісткова тканина. 
2.2.6. Жирова тканина. 
2.2.7. Покривна тканина та її похідні (деривати). 
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Фізіологічні функції сполучної тканини: 
– участь у будові органів тварини та її скелета;  
– об’єднання окремих частин організму; 
– участь у передачі механічних зусиль; 
– захисні функції; 
– роль запасного депо жирових речовин, необхідних для життєдіяльності 
організму; 

– участь у будові різноманітних тканин, зокрема м’язової. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Склад сполучної тканини 
 

   аморфна основна (міжклітинна) речовина 

   волокна 

   формені елементи – клітини 

Білкові речовини сполучної 
тканини 

структурні білки: 
– колаген; 
– еластин; 
– ретикулін 

інші білки: 
– альбуміни;  
– глобуліни; 

– нуклеопротеїди та ін. 

специфічні білки: 
– муцини; 
– мукоїди 
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Амінокислотний склад білків сполучної тканини, % 
 

Амінокислота Колаген Желатин Проколаген Еластин Ретикулін 
Аланін  9,1 9,0 8,5 18,9 7,7 
Аргінін 10,0 10,0 8,8 0,89 14,4 
Аспарагінова 
кислота 

 
6,8 

 
6,7 

 
5,3 

 
0,63 

 
4,2 

Валін 4,0 2,5 – 17,4 2,1 
Гістидин 0,8 0,7 2,5 0,07 1,3 
Глікокол 26,0 26,0 26,0 29,9 24,6 
Глутамінова 
кислота 

 
11,8 

 
11,8 

 
11,4 

 
2,1 

 
6,1 

Лейцин 3,22 – – 12,7 4,3 
Ізолейцин 1,66 – – – – 
Лізин 4,1 4,0 4,6 0,39 3,4 
Метіонін 0,8 0,6 0,62 0,03 0,6 
Оксилізин 1,3 1,3 – – 1,9 
Оксипролін 13,2 14,7 20,0 1,92 3,6 
Пролін 15,16 17,5 – 17,0 7,7 
Серин 3,9 3,1 – 0,82 3,4 
Тирозин 1,0 0,4 0,0 1,61 0,2 
Треонін 2,3 2,2 – 0,96 1,7 
Триптофан 0,0 0,0 0,0 0,01 – 
Фенілаланін 3,5 2,5 2,4 5,0 1,4 
Цистин 0,0 0,0 0,0 0,15 – 
Цитрулін - 0,0 0,2 – – 
 

 
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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Особливості хімічного складу та будови колагену 

 
 

Рівні просторової структури молекули колагену 
 

Структурні  
області Структурні рівні Структура Характерні риси  

структури 
Амінокислотна 
послідовність 

Первинна Послідовність 
розташування амінокислот 

уздовж поліпептидного 
ланцюга 

Конформація 
головного 

поліпептидного 
ланцюга 

Вторинна Просторова форма 
окремих спіральних 

ланцюгів 

Внутрішньо-
молекулярна 
структура 
(розміри 
< 300 нм) 

Форма молекул 
(тропоколаген) 

Третинна Просторове розташування 
спіралей у потрійній 

спіралі, розміри молекул 
Надмолекулярна 
структура 
(розміри 
> 300 нм) 

Фібрили, 
волокна та 

пучки 

Четвертин-
на 

Будова та форма 
надмолекулярних структур 
(фібрил). Будова та форма 

волокон і їх пучків 

відсутність NН-групи та наявність, крім 
пептидного зв’язку, зв’язку типу -СО-N< 
(відсутність α-спіралі) 

складається з ниткоподібних частинок 
(протофібрил), для яких характерне явище 
подвійного променезаломлення 

гідратація бічних полярних груп (кількість 
34%) за рахунок утворення водневих 
зв’язків (-ОН, -СОOH, -СО, -NH) 

 17,5% Підвищений вміст азоту  

Нерозчинність і стійкість 

Фібрилярна будова 

Здатність до значного поглинання 
води 

Механічна міцність 

Амінокислотний склад: 
1/4 частина – пролін і оксипролін, 

1/4 частина – гліцин 

нерозчинний у воді та органічних 
розчинниках, слабо піддається дії розведених 
кислот, лугів і протеолітичних ферментів 

взаємодія між окремими поліпептидними 
ланцюгами за рахунок ковалентних зв’язків 
(межа пружності вологих волокон 
становить 7% до початкового стану) 
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Поперечні зв’язки в молекулі колагену: а – внутрішньомолекулярні поперечні 
зв’язки; б – міжмолекулярні поперечні зв’язки 

 
 
Схема теплової денатурації 

 колагену в желатин 

 

в 

Потрійна спіраль тропоколагену:  
• – оксипролін; ○ – пролін; ◦ – гліцин 

Ділянка молекули тропоколагену 

Головки молекул 
тропоколагену 

Поперечні смуги 

Розташування молекул 
тропоколагену  

в колагенових фібрилах 

Нагрівання 

димер 

мономер 

тример 

а б 

С
ту

пі
нь

 н
аб

ря
ка

нн
я,

 %
 д

о 
ма

си
 б

іл
ка
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Схема теплової денатурації колагену в желатин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Особливості хімічного складу та будови еластину 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Унаслідок додаткового 
зневоднення колагену в 

кислому та лужному 
середовищі збільшується його 

товщина й прозорість, 
зменшується площа й 

стиснення, колаген стає 
пружним, окремі його пучки –

коротшими 

Зварювання – незворотна 
деформація колагену під час 
нагрівання його у водному 
середовищі (температура 

зварювання тим нижча, чим 
менша кількість 

оксипроліну, більший 
ступінь набухання та 

попереднього руйнування 
поперечних зв’язків) 

Денатурація (пептизація) – перехід колагену, який 
тривалий час нагрівали у воді, у водорозчинну речовину 

(глютин). Під час  гідролізу з глютину утворюються 
глютози та желатози  

Фібрилярна будова 

Амінокислотний склад 

Нерозчинність і стійкість 

Механічна міцність під час розтягування довжина еластичних 
волокон може збільшуватися вдвічі  
нерозчинний у холодній і гарячій воді, 
розчинах солей, розведених кислотах і 
лугах; не утворює желатин; низька 
гідратація (містить 7% полярних бічних 
груп); не піддається дії трипсину 

оксипролін (у 10 разів менше ніж у 
колагені), високий вміст гліцину й проліну;  
специфічні амінокислоти – десмозин та 
ізодесмозин, кожна з яких складається з 
чотирьох молекул лізину (утворюють 
поперечні зв’язки)  

безструктурні фібрили, здатні розга-
лужуватися та з’єднуватися між собою 
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Особливості хімічного складу та будови ретикуліну 
 

 
 

 
Муцини та мукоїди – складні білки (глюкопротеїди): 
– простетична група – галактоза, глюкоза, глюкозамін або 

галактозамін і глюкуронова кислота, а також оцтова та сірчана кислоти; 
– мають яскраво виражений кислий характер;  
– дають характерні кольорові реакції на білки, але не згортаються під 

час нагрівання та розчиняються в спирті. 
 

Функції: 
– разом із мукополісахаридами утворюють комплекси, що утримують 

фіблярні та клітинні компоненти в певному структурному розташуванні; 
– є обов’язковою складовою частиною багатьох секретів (слини, 

слизової шлунку та ін.). 
 
Альбуміни і глобуліни зустрічаються в сполучній тканині, головним 

чином, у клітинах. 
 
Мукополісахариди: 
– виконують роль «цементуючого» компонента міжклітинної 

речовини;  
– беруть участь в утворенні міжмолекулярних зв’язків пептидних 

ланцюгів колагену, ретикуліну, еластину;  
– уходять до складу муцинів і мукоїдів;  
– зустрічаються у вільному стані; 
– виконують захисну роль у сполучній та інших тканинах і органах 

відносно мікроорганізмів.  
 
Найбільш поширені в тканинах тварин такі кислоти: гіалуронова, 

гепарин, кератосірчана та хондроїтинсірчана.  
 

складається з тонких поперечних 
покреслених фібрил із періодом 
повторюваності, знаходяться у вигляді 
мережі 

Фібрилярна будова 

Амінокислотний склад 

Нерозчинність і стійкість 
 

майже не набухає у воді, не розчиняється 
протягом багатьох годин у сильних 
кислотах, лугах і гарячій воді 

оксилізин, високий вміст проліну й 
оксипроліну;  складний білок (простетична 
група – полісахарид) 
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Мінеральні речовини та ліпіди (знаходяться в сполучній тканині в 
невеликій кількості): 

– беруть участь у процесах, що перебігають у клітинах тканини; 
– ліпіди, головним чином, є структурними елементами клітин. 

 
Власне сполучна тканина 

 
Різновиди сполучної тканини 

     
Пухка   Щільна  Еластична   Слизова 
           

Функції 
           

Поживна та 
захисна  Опорна й механічна  Захисна 

 

                   
 
 
 
 

 
Хімічний склад деяких видів сполучної тканини 

 
Вміст, % Речовина 

щільна (сухожилля) еластична 
Вода 62,9 57,6 
Органічні речовини, у тому числі: 36,6 41,9 
   жири й інші ліпіди 1,0 1,1 
   білки (альбуміни та 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 

Будова пухкої сполучної тканини: 
1 – колагенові волокна; 2 – еластинові 

волокна; 3 – клітина; 4 – ядро 
 

Будова щільної сполучної тканини: 
1 – колагенові волокна; 2 – ядро; 

3 – клітина; 4 – еластинові волокна 
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Хрящова тканина 
 

 
                                                                                                               
                                                                                                   

 
 

Хімічний склад хрящової тканини 
 

Речовина Вміст, % 
Вода 40–70 
Органічні речовини, у тому числі: 28 

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

Неорганічні речовини 2–10 
 

 
 
 

Характеристика різних видів хрящів 
 
 

Хрящ Зустрічається в складі Характеристика 

Гіаліновий 
(склоподібний) 

Суглобові поверхні, 
кінчики ребер, носова 
перегородка, трахея 

Речовина однорідна за 
будовою, напівпрозора, 

молочно-білого або 
синюватого кольору 

Волокнистий 
(сполучнотканинний) 

Місце переходу 
сухожиль у гіаліновий 

хрящ 

Містить колагенові 
волокна, об’єднані в 

паралельні пучки 

Еластичний 
 

Вушна раковина, 
гортань 

Речовина кремового 
кольору, у її складі 

переважають еластичні 
волокна 

 

Виконує опорну та механічну функції 

Будова хрящової тканини: 1 – 
міжклітинна речовина (містить 
найтонші волокна, крапельки жиру 
й глікогену); 2 – клітина; 3 – ядро 

Характерний високий вміст мукопротеїду – хондромукоїду та 
мукополісахариду – хондроїтинсірчаної кислоти, які складають 

«цементуючу» (склоподібну) основу хрящів 
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Кісткова тканина 
 

 
Будова кісткової тканини:  

1 – кісткова клітина (остеоцит);  
2 – ядро; 3 – міжклітинна речовина 
(основна  безструктурна речовина й 
велика кількість колагенових 
волокон) 
 
 
 

 
 
Структура кісткового матеріалу 

 
 

Хімічний склад кісткової тканини великої рогатої худоби  
залежно від віку тварин 

 
Вміст у кістках тварини, % 

Речовина  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 

Основною структурною одиницею 
кісткової тканини є остеон – циліндр 

із центральним каналом, у якому 
розташовані кровоносні судини.  
Канал оточений пластинками, 
усередині та зовні розташовані 

високовпорядковані пучки волокон 
колагену, пронизані найтоншими 
кристалами неорганічної природи  

Із волокон колагенового типу, 
розташованих паралельними рядами 
у вигляді тонких пучків, формуються 

зігнуті пластинки, трубки. 
Мукопротеїд основної речовини 

(осеомукоїд) має вигляд аморфної 
речовини, яка покриває, спаює або 

склеює колагенові волокна та 
заповнює вільний простір між ними 

2(ОН) 
або 
(СО3

2) 
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Органічні речовини кісткової тканини 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мінеральні речовини кісткової тканини 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Жирова тканина 
 (різновид пухкої сполучної тканини) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Будова жирової тканини:   

1 – жирова  клітина; 2 – жирова крапля; 3 –  протоплазма;  
 4 – волоконця міжклітинної речовини; 5 – ядро 

 

Осеїн – органічна частина кісткової тканини (волога становить 70%, 
білкові речовини – 25–28%, мінеральні речовини – 3%, жири – 0,2%; 
колаген – 93%, інші білки: осеомукоїд, альбуміни, глобуліни та ін.). 

 
Мацерація – розм’якшення кістки в результаті видалення 

мінеральних речовин.  

10% – кальцієві солі вугільної кислоти; 
85% – кальцієві солі фосфорної кислоти; 
1,5% – магнієві солі фосфорної кислоти; 

0,3% – фтористий кальцій. 
 

Близько 99% усього кальцію входить до складу скелета 

 



38 
 

Хімічний склад жирової тканини свиней 
сального типу продуктивності 

 
Вміст, % Речовина 

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 

 
 

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 

 
 

Схема псування тваринних жирів 
 

 
 
 

Псування жирів 

Окиснювальне Гідролітичне 

Пероксиди 

Ж
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ні
 к
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ти
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Покривна тканина (шкіра)  
та її похідні (деривати) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функції шкіри: 
– захисна (від фізичних і хімічних дій навколишнього середовища, 

механічних пошкоджень, втрати тепла й води, проникнення в організм 
різноманітних хвороботворних бактерій; 

– видільна (виділення деяких продуктів метаболізму); 
– рецепторна (орган дотику). 

 
 

 
Будова покривної тканини: 1 – волос; 2 – волосяна сумка;  
3 – сальна залоза; 4 – потова залоза; 5 – пучки колагенових 

волокон; 6 – жирові клітини 

Сосочковий 
шар дерми 

Сітчастий 
шар дерми 

Епідерміс 

Дерма 

Підшкірна 
клітковина 

Будова дерми: 
1 – основна речовина (матриця); 
2 – колагенові волокна;  
3 – еластинові волокна;  
4 – фібробласти 

Епідерміс 

Підшкірна клітковина 
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Білковий склад основної частини шкіри – дерми 
 

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

Основні ознаки, що характеризують волокнисту 
структуру шкірної тканини: а – форма 
колагенових пучків: 1 – прямолінійна;  
2 – розгалужена; 3 – хвиляста;  4 – петлеподібна;  
б – розташування пучків: 1 – горизонтальне;  
2 – вертикальне;  3 – ромбоподібне;  
в – переплетення пучків: 1 – просте; 2 – по типу 
переплетення волокон у мотузку; 3 – по типу петлі 

Схематичне зображення 
електростатичного чинника нажора 

дерми 

Епідерміс – складається з багатьох шарів епітеліальних 
клітин, із яких внутрішні зберегли протоплазматичну 

природу. Товщина епідермісу –  0,2–2% 

Дерма – середній, найбільш товстий (84%), основний шар 
шкіри; представлена двома шарами: верхнім – сосочковим 

(пухка сполучна тканина), і нижнім – сітчастим. 
У дермі розташовані волосяні сумки з волосом, потові та 
сальні залози, кровоносні й лімфатичні судини, нервові 

волокна 

Підшкірна клітковина – складається з типової пухкої 
сполучної тканини (товщина у великої рогатої худоби – 15%) 

а б в 



41 
 

 
 
 
 

Специфічні білки шкіри та її похідних: 
– епідермін (білок, що утворюється в поверхневому шарі епідермісу, 

за властивостями близький до кератинів); 
– кератин (належить до групи протеїноїдів – найміцніших, стійких 

білків). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Амінокислотний склад кератинів 
 

Склад, % до білка Склад, % до білка Амінокислота 
щетини шерсті пір’я 

Амінокислота 
щетини шерсті пір’я 

Аланін – 4,14 – Серин 7,6 10,01 10,2 
Гліцин – 6,58 – Треонін 6,3 6,42 4,4 
Валін 5,9 4,64 8,3 Цистин 14,4 11,9 8,2 
Лейцин 8,3 11,3 8,0 Метіонін 0,5 0,7 0,5 
Ізолейцин 4,17 11,3 6,0 Аргінін 10,9 10,4 7,5 
Пролін 9,6 9,5 8,8 Гістидин 1,1 1,1 0,4 
Фенілаланін 2,7 3,65 5,2 Лізин 3,8 2,76 1,3 

Тирозин 3,5 4,65 2,2 Аспарагінова 
кислота 

 
8,0 

 
7,2 

 
7,0 

Триптофан – 1,8 – Глютамінова 
кислота 

 
17,9 

 
14,1 

 
9,7 

 
Меланіни – особливі пігменти, що зумовлюють забарвлення шкіри. 
 
Функція потових залоз – видалення з потом значної кількості води (до 

1/3 частини води, що виділяється з організму) і деяких продуктів обміну.  

Похідні покривної тканини – рогові утворення:  
волос, шерсть, щетина, пір’я, пух, роги, кігті, копита тощо 

Схема молекулярної структури α-кератину:  
а – протофібрила, що складається з трьох  
α-спіралей, які закручені разом і входять у 
свою чергу в четвертинну структуру білка; 
б – міофібрила, що містить 11 протофібрил 
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Сухий залишок поту становить близько 1,2%, із яких 1/2 частина 
мінеральних речовин. 

 
Секрет сальних залоз – густа маса білого кольору, призначена для 

захисту поверхневого шару тканини від висихання, бере участь у регуляції 
теплообміну та запобігає проникненню мікроорганізмів. 
 

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 тканини? 
5. Назвіть мінеральний склад сполучної тканини. 
6. Перерахуйте й дайте характеристику основним функціям в 

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

особливості їх будови та хімічного складу? 
8. Які функції в організмі тварин виконує хрящова тканина? 
9. Які види хрящів існують, у чому полягає особливість їх будови? 
10. Охарактеризуйте мукополісахариди та мукопротеїди хрящової 

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

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

тканини. Яким чином вони впливають на властивості кісткової тканини? 
13. Які біохімічні процеси перебігають у кістковій тканині та які 

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

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

жирової тканини. 
16. Дайте характеристику особливостям будови покривної тканини. Які 

функції 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. 
2.3.2. Особливості будови крові. 
2.3.3. Хімічний склад і фізико-хімічні властивості крові. 
2.3.4. Біохімічні перетворення вилученої крові. 

 
 

Характеристика основних біохімічних функцій крові 
 

Функція Характеристика 
Дихальна Перенесення різних газів. Постачання до 

тканин кисню й видалення з них 
вуглекислоти 

Транспортувальна Транспортування поживних речовин і 
продуктів їх розпаду 

Поживна Постачання до органів і тканин поживних 
речовин, що надходять із травного тракту 

Виділення Перенесення кінцевих продуктів тканинного 
обміну (вуглекислий газ, сечовина, азотисті 
речовини, надлишок мінеральних солей) до 
органів виділення (легені, шкіра, нирки, 
кишечник) 

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

Захисна Резистентність до захворювань (утворення 
антитіл, що зв’язують антигени). Здатність 
до згортання (захист від втрати крові під час 
поранення). Наявність лейкоцитів, збага-
чених протеолітичними та ліполітичними 
ферментами, здатних до швидкого розпаду 
та перетворень різноманітних мікробних 
тілець 
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Будова крові 
 
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%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Кількість крові та формених елементів  
у різних видів тварин 

 
Тварина Вміст крові, % до маси 

тварини 
Вміст формених елементів, % 

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

 

Еритроцити (червоні кров’яні тільця) – специфічні клітини крові, 
без’ядерні в більшості тварин або з ядрами, наприклад, у птиці, 

амфібій, рептилій 
 

Лейкоцити (білі кров’яні тільця) – лімфоцити, моноцити, 
нейтрофіли, еозинофіли та базофіли; у цих клітинах є ядра, проте 

циркулюючі лейкоцити не поділяються 
 

Тромбоцити (кров’яні пластинки, бляшки) – продукти 
фрагментації (розпаду) особливих гігантських клітин кісткового 

мозку – мегакаріоцитів 
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Хімічний склад незбираної крові забійних тварин (узагальнені дані) 
 

Вміст, г в 1000 г Речовина 
бички вівці кози свині коні 

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 
 

Показники характеристики крові 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Осмотичний тиск  

Реакція середовища  

Щільність 

В’язкість 

вміст неорганічних речовин, а також 
частково білків плазми (їх 
концентрація). Осмотично найбільш 
активними речовинами є солі, під час 
дисоціації яких утворюються іони, що 
поводяться як осмотично активні 
частинки 
рН = 7,2–7,95 
Постійна активна реакція середовища 
зумовлена наявністю в крові буферних 
систем (білкова (плазми), бікарбонатна, 
фосфатна та гемоглобінова). 
Найбільшу буферну ємність мають 
білки (85–90%) 

крові – 1,055 г/см3, плазми – 1,03 г/см3,  
еритроцитів – 1,09 г/см3 

за 38оС у 5 разів більша в’язкості води й 
залежить від наявності в ній 
еритроцитів 
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Плазма крові 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

молекулярна маса 330000, молекули складаються з трьох 
глобулярних структур, сполучених між собою тоншими 
бічними тяжами; нерозчинний у воді, але добре 
розчиняється в розведених розчинах нейтральних солей і 
лугах; ізоелектрична точка за рН 5,5 

Фібриноген 

розчиняються у воді, сольових розчинах середньої 
концентрації. Їх ізоелектрична точка за рН 4,6; 
зв’язуються з ліпідами, вуглеводами та іншими 
сполуками (катіони, аніони, численні продукти обміну), 
завдяки чому беруть участь у перенесенні метаболітів 

Сироваткові 
альбуміни 

суміш -, β-, γ-глобулінів, беруть участь у перенесенні 
різних речовин; ізоелектрична точка за рН 5,1–6,2 

Сироваткові 
глобуліни 

Ферменти 
виконують регуляторні функції в процесах ліпідного та 
білкового обміну, окиснення, згортання крові (гідролази, 
оксидоредуктаза, протеїнази (тромбін, плазмін) 

Вуглеводи 

Азотисті та 
безазотисті 

низькомолекулярні 
речовини 

моносахариди, комплексно зв’язані полісахариди, 
продукти проміжного обміну вуглеводів 

Ліпіди 

Мінеральні речовини, 
вітаміни 

проміжні або кінцеві продукти обміну 

жири та продукти їх розпаду, лецитин, холестерин 

солі (натрію, калію, кальцію), мікроелементи (залізо, 
йод, мідь, цинк, кобальт); вітаміни групи В, А, D, E, K, 
C та ін. 

Бі
лк

и 
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Формені елементи 
 
беруть участь у транспортуванні 
поживних речовин і газів, адсорбуючи їх 
на своїй поверхні; оболонка еритроцитів, 
утворена ущільненою стромою, проникна 
для води, глюкози, сечовини, аніонів і 
сприяє підтриманню певного градієнта 
концентрацій різних катіонів між 
плазмою та еритроцитами; у сухому 
залишку 90% становить білок гемоглобін 
 
містять білки (параглобуліни, 
нуклеопротеїди, цитоглобін та ін.), 
протеолітичні й ліполітичні ферменти, 
вуглеводи (глікоген і деяка кількість 
цукру) 

 
 

лабільні утворення, які під час вилучення 
крові швидко руйнуються (є початковим 
етапом згортання крові) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гемоглобін – складний білок 
(молекулярна маса гемоглобіну 

68000, ізоелектрична точка 
 за рН 5,5) 

«дихальний» білок – 
переносник кисню 

глобін простетична група 

гем – комплексна сполука 
протопорфірину та заліза 

чотири субодиниці (два α-, два β-ланцюжки й чотири геми), 
кожній із яких відповідає індивідуальний поліпептидний 
ланцюг, сполучений із гемом; тримаються разом за рахунок 
електростатичної взаємодії, а також за рахунок утворення 
деякого числа водневих зв’язків 

Оксигемоглобін (HbO2) 
Карбоксигемоглобін 

(HbCO) 
Метмеоглобін (HbOH) 

Еритроцити 

Лейкоцити 

Тромбоцити 
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Процес згортання крові 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стабілізація вилученої крові 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Запобігти тотальному закупорюванню кровоносних судин 
тромбами можна біохімічним механізмом їх руйнування – 

фібринолізом за дії активного ферменту – плазміну 

Швидкість згортання крові різних тварин: 
– велика рогата худоба – через 6,5–10 хв, 
– свині – через 3,5–5 хв,  
– вівці – через 4–8 хв,  
– коні – через 11,5–15 хв;  
– свійська птиця – менше 1 хв  

Фізіологічні 
антикоагулянти  

гепарин,  
антитромбін,  

антитромбопластин 

              

Нефізіологічні стабілізатори 

              – оксалати;  
– цитрати;  
– одно- і двозаміщені фосфати;  
– пірофосфати;  
– сульфати (поєднання іонів кальцію (утворення 
нерозчинних кальцієвих солей)); 
– іонообмінна адсорбція (кальцій крові 
замінюється натрієм іонообмінної смоли); 
– катіони магнію та берилію (різко пригнічують 
активність тромбопластину); 
– хлористий натрій (пригнічує тромбін) 

Тромбокіназа 

Пошкодження тканини Тромбоцити 

Тромбопласти
н 

Повний 
тромбопластин 

Протромбін Тромбін 

Фібриноген Фібрин-мономер + 
4 пептиди 

каталізація 

Са2+, акцелерин, 
конвертин каталізаці

Са2+ 
білки плазми 

(проакцелерин
, 

проконвертин

Са2+ 
білки плазми 

(антигемофільни
й глобулін) 
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Дефібринування 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автолітичні перетворення крові: 
– в еритроцитах – гліколітичні перетворення, що призводять до 

накопичення молочної кислоти; 
– у плазмі  – збільшується вміст неорганічних фосфатів; 
– зниження рН крові до 6,8–7,0, що призводить до активації протеїназ 

лізосом лейкоцитів та еритроцитів і виходу їх з обмежувальних структур; 
– фібринолітичні перетворення в результаті активації плазміну, 

розпад інших білків крові; 
– порушення стійкості зв’язку між ліпідом і білком, окиснення ліпідів 

 
Біохімічні перетворення під впливом мікробів: 

– гнильне розкладання білків крові (утворюються скатол, індол, 
фенол, меркаптани тощо); 

– гемоліз; 
– утворення пігментів (за наявності сірководню) – сульфгемоглобін, 

холеглобін та ін.; 
– окиснення ненасичених ліпідів. 

 
 
 
 
 
 
 

Запитання для самоконтролю 
 

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

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

компоненти плазми крові Ви знаєте? 

Гемоліз гемоглобіноліз – перехід у плазму лише лабільно 
зв’язаного гемоглобіну; 
строматоліз – перехід у плазму значної частини 
міцно зв’язаного гемоглобіну 

Консерванти: 
– у харчових цілях: кухонна сіль або фібризол (суміш ортофосфату, 

пірофосфату натрію і хлористого натрію); 
– для технічних цілей: крезол, фенол та ін. 

відокремлення фібрину 

під час сепарації 
стабілізованої 
незбираної крові 
одержують плазму, 
формені елементи, 
 
під час сепарації 
дефібринованої крові – 
сироватку й формені 
елементи 
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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 та 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? 

 
2.4. Біохімія нервової тканини 

 
2.4.1. Біохімічні функції та особливості будови нервової тканини. 
2.4.2. Хімічний склад нервової тканини. 
2.4.3. Біохімічні процеси нервової тканини. 
 

Функції нервової тканини: 
 провідна роль у регуляції процесів життєдіяльності організму; 
 взаємозв’язок організму із зовнішнім середовищем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тіла нейронів оточені значною кількістю дрібних гліальних клітин, які 
контактують безпосередньо з кровоносними капілярами. Нейрони та їх 
гліальні клітини – сателіти – утворюють єдину метаболічну систему 

Нейрон – основна структурна 
одиниця нервової тканини – 

найбільша клітина організму (об’єм 
від 10000 до 100000 нм3) 

сіра речовина – 
складається з 

нервової тканини 

біла речовина – 
складається, головним 

чином, із відростків 
нейронів (аксонів, 
провідних шляхів) 

Будова нейрону: 1 – ядро, 
мембранні структури елемен-
тів клітини; 2 – дендрити;  
3 – протоплазма; 4 – аксон 
(нервове волокно) 
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Схематичне зображення поперечного розрізу 

спинного мозку: 1 – біла речовина;  
2 – сіра речовина 

 
 

 
 

Хімічний склад нервової тканини 
 

Вміст, % 
Речовина сіра речовина 

великих півкуль 
головного мозку 

біла речовина 
великих півкуль 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Білки 

Ферменти 

Ліпіди 

Вуглеводи 

– прості білки (альбуміни, глобуліни та ін.);  
– білково-ліпідні комплекси (специфічний білок білої 
речовини – нейрокератин;, 
– невелика кількість колагену та еластину 

– фосфоліпід;  
– стерини  (вільний холестерин); 
– глюколіпіди (цереброзиди); 
– сульфатиди (похідні цереброзидів і сірчаної кислоти) 

  глікоген (вільний і зв’язаний), глюкоза  

Екстрактивні 
речовини 

– азотисті (більше половини вільних амінокислот 
складають глютамінова кислота й глютамін); 
– безазотисті 

Мінеральні 
речовини 

– макроелементи (фосфор, натрій, калій, хлор, кальцій); 
– мікроелементи (мідь, цинк, марганець, йод, молібден) 

– гідролази;  
– окиснювально-відновні ферменти;  
– ферменти гліколізу  та ін. 
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Біохімічні процеси нервової 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? 
 
 

2.5. Особливості біохімії та хімічного складу м’яса птиці 
 

2.5.1. Особливості хімічного складу м’яса птиці. 
2.5.2. Склад і будова тканин м’яса птиці. 
2.5.3. Шкіра птиці. 

 

аеробне окиснення 
глюкози 

(накопичення АТФ і 
КРФ, що 

витрачаються під час 
нервового 

збудження) 

перетворення білкових 
речовин 

(протеолітична активність у 
сірій речовині в 5 разів вище, 

ніж у білій)  

під час активації нервової 
діяльності відбувається 

підвищення вмісту амінного 
азоту й аміаку; 

специфічна для мозку  
-аміномасляна кислота 

гальмує процес збудження 

передача збудження за 
рахунок звільнення в 
нервових закінченнях 

особливих речовин 
(нейромедіаторів) 

перерозподіл іонів К і Na та 
зміна полярності зарядів 

(деполяризація) за 
допомогою ацетилхоліну в 

синапсі (місце контакту 
відростка нервового 
волокна з робочим 
органом, розділене 

мембраною) 

окиснювально-відновні 
процеси, пов’язані зі 
звільненням енергії  
(нервова тканина 
споживає близько  

20–25% усього кисню) 

Дихання Протеоліз Нервовий імпульс 
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Загальний хімічний склад м’яса птиці 
 

% маси їстівної частини, уключаючи 
внутрішній жир Птиця Угодованість 

(категорія) білки жири  вода 
Перша 18,2 18,4 61,9 Кури Друга 20,8 8,8 68,9 
Перша 17,6 12,3 69,0 Курчата (бройлери) Друга 19,7 5,2 73,7 
Перша 19,5 22,0 57,3 Індики Друга 21,6 12,0 64,5 
Перша 18,5 11,7 68,0 Індюшата Друга 21,7 5,0 71,2 
Перша 15,8 38,0 45,6 Качки Друга 17,2 24,2 56,7 
Перша 16,0 27,2 56,0 Каченята Друга 18,0 17,0 63,0 
Перша 15,2 39,0 45,0 Гуси Друга 17,0 27,7 54,4 
Перша 16,6 28,8 53,4 Гусенята Друга 19,1 14,6 65,1 

 
 

Хімічний склад м’язової тканини птиці 
 

Птиця М'язи Білок, % Жир, % Вода, % 
Грудні 23,5 1,7 74,0 Кури Стегнові 20,8 4,1 74,4 
Грудні 20,9 1,4 76,8 Качки Стегнові 20,0 2,9 75,8 
Грудні 22,7 1,9 75,1 Гуси Стегнові 20,3 2,6 76,4 
Грудні 24,5 1,1 73,0 Індички Стегнові 20,9 3,0 75,1 
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Хімічний склад м’яса птиці 
 

Показник 
Курчата-

бройлери 1 
категорії 

Індички 1 
категорії 

Качки 1 
категорії 

Яловичина 
(для 

порівняння) 
Вода, % 63,8 57,3 45,6 74,8 
Білок, % 18,7 19,5 15,8 21,6 
Ліпіди, %, усього 16,10 22 38 2,50 
У тому числі:     
   тригліцериди 12,89 16,06 35,18 1,70 
   фосфоліпіди 1,77 4,40 0,76 0,70 
   холестерин 0,03 0,21 0,056 0,06 
Незамінні жирні 
кислоти, % 2,28 4,07 6,29 0,13 
Вітаміни:     
   А (ретинол), мг 0,04 0,01 0,05 Сліди 
   Е (токоферол), мг 0,30 0,34 - 0,57 
   С (аскорбінова           
      кислота), мг 2,0 - - Сліди 
   В6 (піридоксин) 0,51 0,33 - 0,42 
   В12 (кобаламін) 0,42 - - 3,0 
   Н  (біотин), мкг      8,40 - - 3,50 
   В5 (ніацин), мг 6,1 7,8 5,8 5,40 
   В3 (пантотенова  
       кислота), мг 0,79 0,65 0,60 0,60 
   В1 (тіамін), мг 0,09 0,05 0,12 0,20 
   Вс (фолацин), мкг 3,30 9,60 3,50 9,60 
   холін, мг 118 139 119 - 
Макроелементи, мг:     
   калій 239 234 158 355 
   сірка 180 248 172 220 
   фосфор 175 227 146 188 
Мікроелементи, мкг     
   залізо 1500 1600 1900 1940 
   цинк 1260 2450 2468 2070 

 
Склад тушок курчат-бройлерів 

 
М’язова тканина Шкіра Кістки Частина тушки 

% до загальної маси 
Грудна (із 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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Відмінності складу та будови тканин м’яса птиці 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М’язова тканина 

                  
– малий вміст внутрішньом’язової 
сполучної тканини; 
– менше неповноцінних білків 
(еластину й колагену), які є більш 
лабільними  

біле м’ясо 
(грудні м’язи) 

– відносно великі 
м’язові волокна з 
великою кількістю 
міофібрил; 

– невисока кількість 
саркоплазми і 
міоглобіну; 

– м’язові волокна й 
оболонки, що їх 
оточують, зі 
сполучної тканини, 
менш щільні  

червоне м’ясо 
(стегнові м’язи) 

– тонкі довгі м’язові 
волокна; 

– відносно великий 
вміст саркоплазми й 
міоглобіну; 

– менше білків, більше 
жиру, холестерину, 
фосфатидів; 

– більше сухожиль і 
щільної сполучної 
тканини 

Сполучна тканина 

Жирова тканина 

– менше колагену й еластину; 
– збільшений вміст повноцінних 
білків  

 – невеликий вміст  внутрішньо-
м’язового жиру; 
 – високий вміст тригліцеридів 
із ненасиченими жирними кисло-
тами; 
 – низький вміст природних 
антиокиснювачів; 
 – невисока температура плав-
лення (гусячий – 26...34ºС, качиний 
– 27...39ºС, курячий – 30...34ºС, 
індичок – 31...32°С)  

                  

Шкіра 

                  
 – відсутні потові та сальні залози (роль 
останніх виконує копчикова залоза); 

 – наявність оперення; 
 – в епідермісі чітко виявляється роговий 
шар; 
 – загальна товщина дерми незначна; 

 – добре розвинена підшкірна 
клітковина, яка складається з великих 
жирових клітин, поєднаних тонкими 
прошарками й тяжами сполучної тканини, а 
також пучками гладких м’язів 
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Запитання для самоконтролю 
 

1. У чому полягають особливості хімічного складу м’яса птиці? 
2. Дайте характеристику основним тканинам м’яса птиці. 
3. Із яких основних частин складається шкіра птиці? 

 
 

2.6. Біохімія внутрішніх органів сільськогосподарських тварин і птиці 
 

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

2.6.2. Автолітичні зміни внутрішніх органів. 
2.6.3. Внутрішні органи птиці. 

 
Печінка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Функції печінки: 
– регуляція кровообігу;  
– обмін речовин; 
– кровотворення; 
– секреція жовчі; 
– захист організму 

Будова печінки:  а – свині;  
б – корови; в – вівці; 1 – ліва бічна 
частка; 1' – ліва серединна частка; 
2 – соскоподібний відросток;  
3 – травохідна виїмка й тупий 
край; 4 – жовчний протік;  
4' – печінковий протік; 4'' – 
міхурова протока; 5 – воротня 
вена; 6 – задня порожниста вена;  
7 – ниркове здавлення;  
8 – хвостатий відросток; 9 – права 
бічна частка; 9' – права серединна 
частка; 10 – жовчний міхур; 11 – 
квадратна частка; 12 – кругла 
зв’язка; 13 – гострий край 
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Морфологічна характеристика печінки: 
– сітка кінцевих секреторних відділів,  
– печінкові клітини: 
– мають неправильну багатокутну форму; 
– цитоплазма містить ядра, краплі глікогену, жирові краплі, зерна 

пігменту; 
– остов, що складається з волокон, ретикулінів, створюючи ніжну 

мережу; 
– стінка міжчастинних проток складається з одношарового кубічного, а 

в більших протоках – з циліндричного епітелію з кутикулою й тонкого шару 
пухкої волокнистої сполучної тканини; 

– жовчні й кровоносні капіляри.   
 

Хімічний склад печінки: 
– вода – 70–75%; 
– білки – 12–24%, зокрема глобуліни – 13%, альбуміни – близько 1%, 

значна кількість залізовмісних білків (феритин), нуклеопротеїди, 
глюкопротеїди, ліпопротеїди, колаген, еластин, муцини; 

– ферменти – вуглеводного, білкового й ліпідного обміну; 
– вуглеводи – глікоген – 2–8%, глюкоза, продукти її окиснювального 

розпаду, інозит, мукополісахариди (гепарин); 
– ліпіди – 4,5–6,5%, зокрема жири – 2%, фосфатиди – 2,5%, холестерин – 

0,3%; 
– мінеральні речовини – кальцій, сірка, фосфор, залізо, цинк, мідь, 

кобальт, марганець; 
–вітаміни – А, Е, В1, В2, РР, В6, К, Н, В4, В5. 

 
 
 
 
 
 
 

Нирки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Парний орган, який 
виконує функції 

виділення 
(кінцевим 
продуктом 

азотистого обміну в 
ссавців є сечовина, 

у птиці  сечова 
кислота) 

Нирка великої жуйної тварини: а – ниркова артерія,  
б – ниркова вена; в – сечовід; г – ниркові частки;  
1 – ниркові чашечки з ходами, 2 – загальний проток 
чашечок; 3 – ниркові сосочки 

Печінка виробляє особливий секрет  жовч, яка продукується клітинами 
печінки й по жовчних канальцях надходить у жовчний міхур, звідки в 

процесі травлення виділяється в кишечник.  
Містить солі жовчних кислот, муцини, пігменти (білірубін,  білівердин)  
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Морфологічна характеристика нирок: 

– фібриозна капсула (зовні); 
– кіркова зона (або сечовидільна); 
– прикордонна зона; 
– мозкова зона (або сечовідводна). 

 
Хімічний склад нирок: 

– вода – 88%;  
– білки  15–16% (глобуліни, альбуміни, нуклеопротеїди, муцини та 

мукоїди); 
– ліпіди – 2–5%  (жири, лецитини, холестерин (у комплексі з білками);  
– вуглеводи – 1,1–1,2% (глікоген, глюкоза); 
– ферменти (гідролази, активні катепсини, специфічний фермент – 

ренін, окиснювально-відновні ферменти та ін.); 
– вітаміни (РР, В5, Н, В12, В2). 

 
Легені 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Морфологічна характеристика легенів 
 

бронхи  (утворені хрящовими пластинками або фіброзною тканиною), їх 
розгалуження та сполучна тканина, у якій є величезна кількість кровоносних 

капілярів і нервових гілок 
 
 

Ниркове тільце й звитий нирковий каналець разом із судинами 
складають функціональну та структурну одиницю нирки  нефрон,  

який є системою прямих звитих канальців 

Функції легень: 
– газообмін; 
– регуляція температури тіла 

Легені великої рогатої худоби:  
1 – верхівкова частка; 2 – серцева 
частка; 3 – діафрагментальна частка;  
а – тупий край; б – гострий край;  
в – трахея 



59 
 

Хімічний склад легенів: 
– вода  80%; 
– білки – 15% (у значній кількості колаген і еластин); 
– ліпіди – 2–5% (фосфатиди (кефаліни, лецитини), сфінгомієліни, 

стероїди (холестерин); 
– мінеральні речовини. 

 
Язик 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Морфологічна характеристика язика 
 

особлива складка слизової оболонки з добре розвиненою  
мускулатурою всередині 

 
– м’язи – поперечносмугаста м’язова тканина, м’язові пучки 

розташовуються подовжньо, поперечно та вертикально; 
– зовні – слизова оболонка шкірного типу; 
– залози – виділяють секрет серозного, слизового та змішаного 

характеру; 
– ниткоподібні сосочки, що виконують механічну функцію; 
– смакові сосочки. 

Функції язика: 
– захоплення, пересування, розтирання їжі; 
– проштовхування харчової маси в глотку; 
– орган смаку 

Будова язика:  а – рогатої худоби; б – свині;  
1 – валікоподібні сосочки; 2 – грибоподібні 
сосочки; 3 – лископодібні сосочки; 4 – 
піднебінна мигдалина; 5 – надгортанний хрящ; 
6 – піднебінно-мовний м’яз; 7 – подушка язика; 
8 – корінь язика; 9 – тіло язика; 10 – вільний 
кінець язика; 11 – ниткоподібні сосочки 
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Хімічний склад язика: 
– білок – 16% (значний вміст лізину й лейцину); 
– жир – до 18%  (значна кількість олеїнової, лінолевої та арахідонової 

жирних кислот); 
– вітаміни – РР, В4, В1, В2, В6; 
– мінеральні речовини – калій, натрій, фосфор, мідь. 
 

Серце 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Морфологічна характеристика серця: 
– внутрішній шар зі сполучно-тканинної оболонки; 
– середній м’язовий шар (міокард); 
– зовнішньо-серозна оболонка. 

 
Хімічний склад серця: 

– вода – 80%; 
– білок – 15%  (90%  – повноцінні); 
– жир – 3%; 
– мінеральні речовини; 
– вітаміни. 

Функція серця – ритмічне 
нагнітання крові в судинну 

систему 

Серце корови: а – із лівого боку; б – схема будови серця на розрізі; 1 – правий 
шлуночок; 2 – поперечні м’язи серця; 3 – соскоподібний м’яз; 4 – сухожильні 
струни; 5 – стулчасті клапани; 6 – задня порожниста вена; 7 – праве передсердя; 
8 – передня порожниста вена; 9 – синусний вузол; 10 – атріовентрикулярний 
вузол і атріовентрикулярний пучок у стінці шлуночка, що виходить із нього;  
11 – ліве передсердя: 12 – легеневі вени; 13 – лівий шлуночок; 14 – верхівка 
серця; 15 – легенева артерія; 16 – аорта 
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Шлунок 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Хімічний склад шлунка: 

– вода – 80%; 
– білок – 11–15%;  
– жир – 4%; 
– мінеральні речовини, вітаміни. 
 

 
 
 

Морфологічна характеристика стінок 
шлунка 

Слизовий шар – товстий, містить  різні залози, 
невелику кількість  сполучної тканини, відбувається 

безперервне виділення мукоїду 

Підслизовий шар – добре розвинений, складається з 
пухкої сполучної тканини з кровоносними й 

лімфатичними судинами та нервами 

М’язова оболонка – складається з гладкої м’язової 
тканини, утворює шари: кільцевий, косий і 

поздовжній 

Серозна оболонка (зовнішній шар) – зустрічаються 
еластичні волокна та жирові клітини 

Шлунок дорослої жуйної тварини (а) і 
теляти (б): 1 – стравохід; 2 – верхній 
мішок рубця; 3 – задньоверхній сліпий 
мішок рубця; 4 – рубець; 5 – нижній 
мішок рубця; 6 – задньонижній сліпий 
мішок рубця, 7 – правий поздовжній 
жолоб рубця; 8 – переддень рубця;  
9 – сітка; 10 – книжка; 11 – сичуг;  
12 – дванадцятипала кишка 
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Будова шлунка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Запитання для самоконтролю 
 
1. Які біохімічні процеси перебігають у печінці? 
2. Дайте морфологічну характеристику печінці. 
3. Охарактеризуйте хімічний склад печінки. 
4. Які біохімічні процеси перебігають у нирках? 
5. Дайте морфологічну характеристику нирок. 
6. Охарактеризуйте хімічний склад нирок. 

Рубець – найбільша 
камера 
 
 
 
Сітка – має форму 
сплюснутої кулі 
 
 
 
Книжка  – має круглу 
(ВРХ) або овальну 
(ДРХ) форму  
 
 
 
Сичуг – має 
грушоподібну форму, 
знаходиться під 
ребрами 

слизова оболонка покрита товстим шаром 
плоского багатошарового епітелію з довгими 
ороговілими сосочками, м’язовий шар 
виражений слабко 

слизова оболонка покрита багатошаровим 
плоским ороговілим епітелієм і утворює багато 
складочок на зразок осередків у стільниках  

Слизова оболонка покрита плоским багатошаровим 
епітелієм і утворює дуже багато складочок, на 
яких знаходяться особливі сосочки, є м’язовий 
шар, що забезпечує їх рухливість 

слизова оболонка покрита циліндричним 
залозистим епітелієм, утворює складки та 
містить багато залоз 

Шлунок жуйних тварин –
багатокамерний 

Шлунок свині та коня – 
однокамерний 

має форму розширеного, злегка 
зігнутого мішка з вхідним і 
вихідним отворами 
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7. Які біохімічні функції, особливості будови та хімічного складу 
легенів? 

8. Які функції, особливості будови та хімічного складу язика? 
9. Які функції, особливості будови та хімічного складу серця? 
10. Які особливості будови та хімічного складу шлунку? 
11. Які автолітичні зміни відбуваються у внутрішніх органах? 
12. Назвіть особливості будови субпродуктів м’яса птиці. 

 
2.7. Біохімія ендокринних і травних залоз 

 
2.7.1. Характеристика сировини. 
2.7.2. Морфологія і властивості ендокринно-ферментної сировини. 
2.7.3. Автолітичні перетворення. 

 
Характеристика сировини 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

кров, жовч, спинний та 
головний мозок, 
склоподібне тіло та 
сітківка очей, вим’я, 
легені, печінка, серце, 
нирки, селезінка, 
лімфатичні вузли, 
кістки, м’язи, жовчні 
камені, жовчний міхур, 
слизова оболонка 
язика, ембріони та ін.  

Сировина забійних тварин, яку використовують для виробництва 
лікарських препаратів, біостимуляторів, спеціальних препаратів і 
напівфабрикатів для медичної, харчової, легкої та інших галузей 

народного господарства 

ендокринна сировина ферментна сировина спеціальна сировина  

гіпофіз, шишкоподібна 
залоза, гіпоталамус, 
щитоподібна, 
паращитоподібні, 
надниркові, зобна та 
підшлункова залози, 
сім’яники, яєчники, 
жовті тіла яєчників, 
плацента 

слизові оболонки шлунку 
свиней, сичуга великої 
рогатої худоби та тонкого 
відділу кишечнику, сичуг 
овець, кіз і молодняку 
великої рогатої худоби, 
підшлункова та слинні 
залози 
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Ендокринна сировина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Місце знаходження ендокринних залоз: 1 – гіпофіза; 2 – гіпоталамуса; 3 – шишкової 
залози; 4 – щитоподібної залози; 5 – паращитоподібної залози; 6 – зобної залози;  
7 – підшлункової залози; 8 – надниркових залоз; 9 – сім’яників; 10 – яєчників;  
11 – жовтого тіла яєчників; 12 – плаценти  
 

Ферментна сировина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Органи, які виробляють спеціальні речовини – гормони, належать до 
ендокринних залоз або їх називають залозами внутрішньої секреції, 
оскільки вивідних протоків у них немає і свій секрет (гормон) вони 

виділяють у кровоносну чи лімфатичну систему крізь тоненькі капіляри, 
що знаходяться в стінках клітин 

Залози зовнішньої секреції (виробляють спеціальні речовини та 
виділяють їх через вивідні протоки в порожнини організму), секрети яких 
сприяють перебігу хімічних реакцій, належать до ферментних, а органи 

та тканини, у яких вони синтезуються, – до ферментної сировини 

Вимоги до збирання та переробки ендокринно-ферментативної 
сировини 

– швидке вилучення з туші тварини;  
– дотримання умов, що запобігають забрудненню та інфікуванню; 
– ретельне очищення від домішок (адсорбційне, ізоелектричне осаджування, 
кип’ятіння); 
– швидке консервування (холодом, сушінням, хімічними реагентами) 

гальмування автолітичних змін і мікробіальних процесів 
і метою збереження активнодіючих речовин, що 

знаходяться в сировині за життя тварини 
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Запитання для самоконтролю 
 
1. Дайте характеристику ендокринній сировині. 
2. Дайте характеристику ферментній сировині. 
3. Яка морфологічна характеристика ендокринно-ферментної 

сировини? 
4. Які автолітичні процеси перебігають у ендокринно-ферментній 

сировині? 
 

2.8. Біохімія яйця 
 

2.8.1. Особливості будови яйця. 
2.8.2. Хімічний склад яйця. 
2.8.3. Зміни яєць під час зберігання. 
2.8.4. Зміни яєць під час їх переробки. 
 

Особливості будови яйця 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Внутрішня будова яйця:  
1 – шкаралупа з підшкаралупною  
оболонкою;  
2 – повітряна камера (пуга);  
3 – зародковий диск;  
4 – градинки;  
5 – жовткова оболонка;  
6 – білий жовток;   
7 – жовтий жовток;  
8 – щільний білок;  
9 – рідкий білок 
 
 
 
 
 
 
 
 

Біологічні функції яйця – захист і живлення 
організму, який розвивається 

Шкаралупа – зовнішня щільна (пориста) 
оболонка; захищає вміст яйця від зовнішніх 
впливів.   
Зверху покрита захисною плівкою, що легко 
змивається та піддається розкладанню 
мікроорганізмами під час зберігання. 
Під шкаралупою знаходиться внутрішня 
подвійна підшкаралупна оболонка (після 
знесення на тупому кінці роздвоюється й 
заповнюється повітрям з утворенням повітряної 
камери – пуги 

Білок – прозора речовина злегка жовтуватого відтінку; 
розташована навколо жовтка.  
Білок утворює 4 концентричних шари: градинковий, 
внутрішній рідкий, середній щільний і зовнішній рідкий.  
Халази (градинки) – відходять до гострого й тупого кінців з 
обох боків уздовж довгої осі яйця від жовтка в білок; 
складаються з двох щільно скручених білкових тяжів із 
численних тонких муциноподібних волокон 

Жовток утворений декількома концентрично розташованими світлими (тоншими) і 
жовтими (товщими) шарами, що чергуються.  
У центрі зародковий диск.  Жовткова оболонка складається з двох шарів: тонкого – 
колагенового, і товщого – муцинового 
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Співвідношення між основними складовими частинами яйця 
 

Складові частини, % 
Птиця Маса яйця, 

 г 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 

 
 

Хімічний склад яйця 
 

Вміст яйця, % Речовина 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 

 
Хімічний склад білка курячого яйця 

(рН 7,2–7,6) 
 

Речовина Вміст, % 

Вода 87,9 
Білки 11,4 
Ліпіди 0,003 
Вуглеводи 0,9 
Екстрактивні речовини 0,35 
Мінеральні речовини 0,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Яєчний білок містить пігмент овофлавін оранжево-жовтого 
кольору, що надає жовто-зелену флуоресценцію 
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Хімічний склад жовтка курячого яйця (рН 5,8) 
 

Речовина Вміст, % 

Вода 50,8 
Білки 16,2 
Ліпіди 32,6 
Вуглеводи 0,2 
Мінеральні речовини 1,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жовток –  емульсія ліпідів і ліпопротеїдів у воді 

– яєчний альбумін (овоальбумін) – 75%; 
– кональбумін – 3%; 
– яєчний глобулін (овоглобулін) – 2%; 
– яєчний мукоїд (овомукоїд) – 13%; 
– яєчний муцин (овомуцин) – 7% 
 

Білки Мінеральні речовини 

– макроелементи: калій, натрій, 
фосфор, сірка, хлор, кальцій, магній; 
– мікроелементи: молібден, нікель, 
кобальт, хром, мідь, марганець 

Білки Ліпіди 

– ліповітелін (67%) – це комплекс 
білка (фосфопротеїд) із фосфо-
ліпідами; 
– ліветин (24%) – містить мало 
фосфору, але багато сірки;  
– фосфовітин – близько половини 
амінокислотних залишків – 
фосфорильований серин (містить 
10% фосфору) 

– жири – 66% (66% жирних кислот 
ненасичені); 
– фосфатиди – 33% (лецитин – 69%, 
кефалін); 
– стерини – 5,2% (холестерин); 
– цереброзиди 

Вітаміни А, D, Е, К, групи В 

Вітаміни групи В 
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Зміни яєць під час зберігання 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Забарвлення жовтка залежить від наявності двох пігментів –  
ксантофілу й каротину 

Хімічний склад шкаралупи 

Колір шкаралупи залежить від наявності в її складі пігменту 
овопорфірину 

Мінеральні 
речовини (94–97%) 

Органічні речовини 
(3–6%) 

Вода 
(1,5–1,6%) 

– карбонат кальцію (93%); 
– карбонат магнію (1,6%); 
– фосфатні солі лужно-
земельних металів (0,45–1,4%) 

білки, близькі до 
кератину та колагену 

Автолітичні 

ферментативний розпад складних 
систем на простіші та розпад 

високомолекулярних сполук на 
низькомолекулярні 

– перерозподіл води між жовтком і білком, 
розрідження щільної фракції білка; 
– оболонка жовтка стає більш проникною, вода 
білка переходить у жовток, забираючи із собою 
деяку кількість мінеральних солей; 
– збільшення об’єму жовтка, розширення та 
потоншення жовткової оболонки, унаслідок чого 
вона втрачає еластичність; 
– зміщення реакції середовища в лужну сторону; 
– збільшення вмісту вільних амінокислот та інших 
низькомолекулярних азотовмісних сполук; 
– розпад фосфопротеїдів і фосфатидів до простіших 
сполук фосфору; 
– гідроліз жиру; 
– зменшення вмісту вітамінів (В6, А) 

Мікробіальне псування 

розвиток гнильних процесів 
під дією мікроорганізмів, що 

проникли крізь пори  

утворення сірководню, 
аміаку, низькомолеку-
лярних кислот, метану, 
скатолу, індолу та ін. 
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Зміни яєць під час їх переробки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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? 

– зберігання незабруднених і немитих яєць; 
– зниження температури; 
– застосування покриття штучними 
оболонками; 
– короткочасна теплова обробка; 
– збагачення атмосфери вуглекислим газом 

Тривале зберігання 

Окиснювальне 
псування 

                 
взаємодія вмісту яйця з 

киснем повітря  

погіршення органолептичних 
характеристик 

Усихання 

                  
волого- і газообмін із зовнішнім 

середовищем 

– збільшення пуги; 
– підвищення концентрації 
розчинів солей 

– часткове окиснення складових 
частин;  
– видалення легколетких сполук 
(із водяною парою); 
– втрата частини вітамінів 

Заморожування 

погіршення зворотності процесів 
під час розморожування 

(зворотність поліпшується в разі 
додавання цукру або 
нейтральних солей) 

Сушіння 
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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. 
3.1.2. Перетворення глікогену. 
3.1.3. Перетворення нуклеотидів. 
3.1.4. Зміна структури м’язової тканини в процесі автолізу. 
3.1.5. Зміна активності ферментів. 
3.1.6. Протеолітичні перетворення. 
3.1.7. Зміни ультраструктур у процесі автолізу. 
3.1.8. Біохімічні основи дозрівання м’яса. 

 
Автолітичні процеси – процеси розпаду компонентів тканин під 

впливом ферментів, що знаходяться в них. 
 
 
 
 
 
 
 

Протеолітична активність катепсинів 
різних органів сільськогосподарських 

тварин  
Орган Протеолітична 

активність 
Нирки 1,9 
Печінка 1,5 
Легені 1,0 
Серце  0,3 
М’язи 0,02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В основі автолітичних перетворень м’яса лежать зміни: 
– вуглеводної системи; 
– системи ресинтезу АТФ; 
– стану міофібрилярних білків, що входять до системи скорочення 

Специфічні автолітичні 
перетворення в м’язовій 

тканині відбуваються 
відповідно до 
особливостей 
метаболізму, 

концентрації та 
локалізації ферментів 

Перетворення глікогену в м’язовій тканині є 
первинним і пусковим механізмом подальших 

фізико-хімічних і біохімічних перетворень, а також 
основним фоном, на якому відбуваються всі 
автолітичні перетворення різних субстратів 
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Динаміка зміни рН, вміст вуглеводних фракцій і неорганічного 
фосфору в м’язовій тканині яловичини 

 
Вміст, г 

Тривалість 
зберігання, год 

рН 
м’язової 
тканини 

глікогену в 
перерахунку 
на глюкозу 

глюкози молочної 
кислоти 

неорганічного 
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 

 
 

ГЛІКОГЕН

глюкозо-1-фосфат

глюкозо-6-фосфат

фруктозо-6-фосфат

2 молекули 
фосфотриози

2 молекули 
піровиноградної 

кислоти

2 молекули молочной 
кислоти

лінійні та розгалужені 
олігоглюкозиди 

глюкоза АТФ 

фосфороліз 
(+ Н3РО4)

Глікогеноліз Гідроліз (амілоліз)

1- a-амілаза та нейтральні 
олігоглюкозидази (саркоплазма)

2 - g-амілаза та кислі 
олігоглюкозидази (лізосоми)

1 2

Схема розпаду глікогену у м’язах 
 під час автолізу 

В умовах, що гальмують 
гліколітичний розпад (посол, 
заморожування) і сприяють 

руйнуванню лізосом, 
гідролітичний розпад глікогену 

може переважати над 
гліколітичним 

Інтенсивність гліколітичних 
перетворень визначається: 

– передзабійним станом 
тварини; 

– функціональними 
особливостями відповідних м’язів; 

– концентрацією ферментів 
гліколізу, 

– вмістом глікогену  

1 – α-амілаза та нейтральні 
олігоглюкозидази (саркоплазма);  

2 – g-амілаза та кислі олігоглюколидази 
(лізосоми) 
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Зміни, що відбуваються внаслідок зсуву рН м’яса в кислий бік: 
– збільшення стійкості м’яса до дії гнильних мікроорганізмів; 
– зниження розчинності м’язових білків (їх ізоелектрична точка                          

за рН 4,7–5,4), рівень їх гідратації, вологозв’язуючої здатності; 
– набрякання колагену сполучної тканини; 
– підвищення активності катепсинів (суміш гадролаз) (оптимум 

рН 5,3), які викликають гідроліз білків на подальших стадіях автолізу; 
– руйнування бікарбонатної системи м’язової тканини з виділенням 

вуглекислого газу; 
– створення умов для інтенсифікації реакцій утворення кольору 

внаслідок переходу в міоглобіні двовалентного заліза в тривалентне; 
– формування попередників смаку та аромату м’яса; 
– активізація процесу окиснення ліпідів. 

 
Схема перетворень АТФ у м’язах під час автолізу 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тривалість автолізу, год 

Зміна кількості АТФ та рН  у м’язах  
під час автолізу 

АТФ 

Розпад Ресинтез 

АТФ      АДФ      АМФ (аденілова кислота)   
                           ІМФ        
Інозин                   Гіпоксантин + Н3РО4 + NН3 

 

 
Пентоза 

Розпад глікогену 

2АДФ          АТФ + АМФ 

КрФ + АДФ          АТФ + Кр 

АТФ-аза, біохімічні реакції 

Рівень вмісту АТФ на окремих етапах 
автолізу значною мірою залежить від: 
– передзабійного стану тварини; 
– функціональних особливостей м’язів;  
– інтенсивності гліколітичних 
перетворень;  
– величини активності міозинової АТФ 
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Зміна структури м’язової тканини в процесі автолізу 
 

 М’язове заклякання (rigor mortis) схоже зі скороченням м’язів та 
полягає в зміні міофібрил (наростаюче зменшення довжини та збільшення 
товщини саркомерів).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Механізм перетворень міофібрилярних білків 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утворення актоміозинового комплексу 
 

Інтенсивність заклякання 
визначається: 

– особливостями конформаційних 
змін контрактильних білків; 

– характером міжмолекулярної 
взаємодії 

– концентрація АТФ;  
– ступінь підкиснення; 
– інтенсивність накопичення 
продуктів автолізу небілкової 
природи; 
– особливості будови 
скорочувального апарату  

– змінюється проникність міофібрил; 
– іони кальцію виділяються з каналів саркоплазматичного ретикулуму, 

концентрація їх зростає, під їх дією підвищується АТФ-азна активність 
міозину; 

– глобулярний Г-актин переходить у фіблярний (Ф-актин), здатний уступати 
у взаємодію з міозином за наявності енергії розпаду АТФ; 

– енергія розпаду АТФ ініціює взаємодію міозину з фібрилярним актином і 
утворення актоміозинового комплексу 

 

 

Розпад глікогену 

Молочна кислота 

Саркоплазматичний ретикулум 

Глюкоза 

Г-актин АТФ-озна 
активність міозину 

Міозин 

Скорочення м’яза 

Актоміозиновий комплекс 

Енергія 

Розпад АТФ 

Ф-актин 

Фосфорна кислота 

Са2+ 

+ 
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Зміна фізико-хімічних 
властивостей білків 

Зміна активності ферментів 

зменшення розчинності та 
гідратації м’язових білків 

– витіснення електролітів (катіонів) із різних комплексів активними  
кислотами; 

– автолітичний розпад ліпопротеїдів 

Перерозподіл іонів і рідини в результаті порушення цілісності 
внутрішньоклітинних і клітинних мембран 

 

– зниження екстрагованості 
білків саркоплазми (найпомітніше 
зменшується екстрагованість 
білків фракцій глобуліну Х і 
міоальбумінів); 

– білки міофібрил зазнають 
конформаційних змін, сприяючи 
інтенсивним агрегаційним 
взаємодіям (утворення актоміозину) 

підвищення об’єму 
ферментативних перетворень у 
результаті виходу ферментів із 

структур 

  

М’язи в процесі автолізу 

 

– ферменти гліколітичної 
системи;  

– оксидоредуктази; 
– гідролітичні ферменти 

(вивільнення з лізосом 
і мітохондрій) 
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Протеолітичні перетворення 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Біохімічні основи дозрівання м’яса 
 

Дозрівання м’яса – сукупність змін найважливіших властивостей м’яса, 
зумовлених розвитком автолізу, у результаті яких м’ясо набуває найкращих 
харчових якостей. 

Величина залишкової протеолітичної активності знаходиться в прямій 
залежності від концентрації катепсинів і значною мірою у зворотній 
залежності від кількості продуктів автолізу небілкової природи, що 

накопичилися 

Послаблення заклякання 
супроводжується 

специфічними 
конформаційними 

змінами міофібрилярних 
білків 

– дисоціація актоміозинового комплексу;  
– послаблення агрегаційних взаємодій (за 

рахунок перерозподілу зарядів) у білках 
міофібрил; 

– підвищення розчинності та екстрагованості 
білків; 

– підвищення реактивності (загальної 
доступності) різних хімічних груп міофібрилярних 
білків; 

– закріплення білками водневих іонів і 
зменшення їх кількості в середовищі 
(підвищення рН); 

– зниження активності багатьох ензимів. 

наростання вільної протеолітичної активності 

з обмежувальних структур лізосом у цитоплазму переходять катепсини  

поява вільних гідрофільних груп і часткове відновлення 
властивостей м’язової тканини, що були втрачені в результаті 

заклякання 

Протеоліз:  
– білків саркоплазми (виникнення  

N-кінцевих і С-кінцевих залишків 
амінокислот, деструкції білкових 
макромолекул); 

– міофібрилярних білків (накопичення 
N-кінцевих груп амінокислот) 

накопичення значних кількостей 
вільних амінокислот 
(декарбоксилювання, 

переамінування) 
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Динаміка зміни рН м’яса 
 

5

6

7

8

0 31 60 91 121 152 182 213
Тривалість автолізу, год

Зн
ач

ен
ня

 р
Н

 
 

м’ясо безпосередньо після забою та оброблення (до  
0,5 год для м’яса птиці, 2–4 год – для яловичини) 

Парне м’ясо 

М’ясо в стані 
максимального 

розвитку посмертного 
заклякання 

М’ясо дозріле 

ущільнення м’яса, збільшення його жорсткості та механічної 
міцності, важко піддається механічній обробці, конформаційні 
зміни білків і їх агрегаційні взаємодії, низька вологозв’язуюча 
здатність, аромат і смак погано виражені 

виявляється розм’якшуюча (пластифікуюча) дія АТФ, волокна 
знаходяться в розслабленому еластичному стані, висока 
вологозв’язуюча та вологоутримуюча здатністью, смак і аромат 
виражені недостатньо 

повне заклякання відбувається (за 0°С) для 
яловичини – до 24–28 год, для птиці – 5–10 год 

послаблення агрегаційних взаємодій білків, збільшення 
протеолітичної активності, мускулатура розслаблена, висока 
вологозв’язуюча здатність, оптимальні ніжність, соковитість, 
смак, аромат 

дозрівання триває  (за 0...10°С) для яловичини   
10–12 діб, для птиці – 2–3 доби 
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Зміна фізичних і структурно-механічних властивостей  
м’яса під час автолізу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Зміна ультраструктури м’язових волокон у процесі автолізу 

 
 

а – через 2 год;  б – через 24 год; в – через 3 доби; г – через 7 діб  
 

Тривалість автолізу, год 

Вимагає тривалішого часу дозрівання м’ясо: 
– що містить багато сполучної тканини; 

– дорослих тварин 

Тривалість автолізу, год 

   – ВЗЗ 
  – Напруга зрізу 
  – Модуль пружності 

%
 д

о 
по

ча
тк

ов
ог

о 
зн

ач
ен

ня
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Органолептична оцінка м’яса на різних стадіях автолізу 
 
Продукт Недозріле м’ясо Дозріле м’ясо 

Варене м’ясо Жорстке, сухе, відсутній 
специфічний приємний 
смак і аромат 

Ніжне, соковите, зі 
специфічним приємним 
смаком і ароматом 

Бульйон Каламутний, відсутній 
специфічний приємний 
смак і аромат бульйону 

Прозорий, зі специфічним 
приємним смаком і 
ароматом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Накопичення речовин, що зумовлюють аромат і смак 
 
 
 
 
 
 
 
 

До речовин, що зумовлюють аромат і смак, належать: 
– амінокислоти – глютамінова та аспарагінова кислоти, треонін, цистеїн, 

метіонін, лейцин, ізолейцин, гістидин, глютамін та ін., що утворюються під 
час розпаду білків і пептидів; 

– нуклеотиди – інозинова та гуанілова кислоти й продукти їх розпаду; 
– 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. 

 
 
 
 
 
 
 

Будь-якому способу використання м’яса повинен 
відповідати визначений і найбільш сприятливий рівень 

розвитку автолітичних змін тканин  

швидкість накопичення 

температура швидкість деструкції 
високомолекулярних речовин 

У процесі автолізу в м’ясі утворюються й 
накопичуються не носії, а потенційні «попередники» 
аромату та смаку, які формуються під час теплової 

обробки 
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Характеристика м’яса з різним ходом автолітичних процесів 
 

Характеристика NOR PSE DFD 

Методи 
ідентифікації 

рН 5,6–6,2 рН 5,2–5,5 через        
60 хвилин після забою 

рН вище 6,2 через  
24 годин після забою 

Характерні 
ознаки 

Яскравий 
червоно-
рожевий 
колір, пружна 
консистенція,  
характерний 
запах, висока 
ВЗЗ 

Світле забарвлення, 
пухка консистенція, 
кислий присмак, 
виділення м’ясного 
соку, низька ВЗЗ 

Темно-червоний 
колір, груба 
волокнистість, 
жорстка 
консистенція,  
підвищена 
клейкість, низька 
стабільність під час 
зберігання, висока 
ВЗЗ 

Причини 
перетворення 

Нормальний 
розвиток 
автолізу 

Свині з малою 
рухливістю, 
відхиленнями в 
генотипі, під впливом 
короткочасних стресів 

Різні види тривалого 
стресу (найчастіше в 
молодняку ВРХ) 

Хід 
автолітичних 

процесів 

Нормальний 
розвиток 
автолізу 

Швидке настання 
посмертного 
заклякання внаслідок 
інтенсивного розпаду 
глікогену після забою 

Невелика кількість 
молочної кислоти, 
що утворилася, після 
забою внаслідок 
прижиттєвого 
розпаду глікогену 

Рекомендації з 
використання 

Виробництво 
всіх видів 
м’ясопродук-
тів 

У парному стані після 
введення хлориду 
натрію. 
У поєднанні з м’ясом 
DFD і NOR. 
У комплексі з 
харчовими добавками 
та наповнювачами 

Виготовлення 
емульгованих 
ковбас, солоних 
виробів із коротким 
терміном зберігання, 
швидкозаморожених 
напівфабрикатів 
у поєднанні з м’ясом 
PSE 

 
 
 
 
 
 
 
 

DFD: Dark – темний, Firm – твердий, Dry – сухий 

PSE: Pale – блідий, Soft – м’який, Exudative – водянистий 
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Зміни рН м’яса з різним розвитком процесу автолізу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Групи м’ясної сировини залежно від значень рН через 24 години зберігання 
 

 
 
 
 
 
 
 

Інтенсифікація дозрівання 
 

Способи інтенсифікації дозрівання та поліпшення консистенції м’яса 
        

Фізичні Хімічні Механічні Біологічні 
– підвищення 
температури; 
– надмірний тиск; 
– УЗ-взаємодія; 
– електростимуляція 

уведення в парне 
м’ясо під тиском: 
– води; 
– розсолів 
(розчин кухонної 
солі, фосфати, 
молочнокислі 
бактерії тощо); 
– газів 

– наколювання; 
– відбиття; 
– масажування 

протеолітичні 
ферментні 
препарати 
тваринного, 
рослинного та 
мікробного 
походження 

 
 
 
 
 
 
 

Група м’ясної сировини рН24 PFD NOR PSE, RSE 
Свинина > 6,2 5,3–6,2 < 5,3 

Яловичина, телятина > 6,0 5,4–6,0 < 5,4 
Баранина > 6,3 6,0–6,3 < 6,0 

Способи інтенсифікації дозрівання та поліпшення консистенції м’яса 
застосовують за: 

– низької концентрації тканинних протеолітичних ферментів (катепсинів),  
– підвищеного вмісту сполучної тканини (переважно для м’язів великої рогатої       

худоби) 
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Запитання для самоконтролю 
 

1. Дайте характеристику процесам, 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. Дайте характеристику основним процесам зміни активності ферментів 
у м’язовій тканині. 

6. Дайте характеристику основним протеолітичним перетворенням у 
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’язуюча здатність м’яса в процесі 

дозрівання? 
11. Які речовини беруть участь у формування смаку та аромату м’яса? 
12. У чому полягає специфіка автолізу м’яса з ознаками DFD і PSE? 
13. Перерахуйте та дайте характеристику основним способам 

інтенсифікації дозрівання й поліпшення консистенції м’яса. 
 

3.2. Біохімічні зміни компонентів м’яса під дією мікробів 
 

3.2.1. Перетворення білків і азотистих екстрактних речовин. 
3.2.2. Перетворення ліпідів.  
3.2.3. Зміни пігментів. 
3.2.4. Перетворення вуглеводів. 
3.2.5. Біохімічні основи використання мікрофлори під час виробництва 

м’ясопродуктів. 
 

Мінімальні значення активності води для деяких видів мікроорганізмів 
 

Мікроорганізми αω 
Грамнегативні палички 0,98–0,95 
Більшість коків і лактобацил 0,95–0,91 
Більшість дріжджів 0,91–0,86 
Більшість цвілей 0,86–0,80 
Більшість галофільних 
бактерій 0,81–0,75 
Ксерофільні цвілі 0,75–0,65 
Осмофільні цвілі 0,65–0,60 
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Значення масової частки вологи й активності води для деяких харчових 
продуктів 

 
Продукти Масова частка вологи, % αω 

М’ясо 70–80 0,983–0,993 
Варені ковбаси 53–75 0,960–0,980 
Напів- і варено-копчені ковбаси 35–50 0,920–0,965 
Сирокопчені ковбаси: 
   сухі 
   напівсухі (сиров’ялені) 
   прискореного дозрівання 

 
25–30 
31–35 
36–42 

 
0,820–0,900 
0,890–0,920 
0,920–0,940 

 
Перетворення білків і азотистих екстрактних речовин 

 
Білки 

 
Білкові фрагменти, поліпептиди 

 
Амінокислоти 

     

Дезамінування  Декарбоксилю-
вання  Специфічний розклад 

    
 аміни + СО2  триптофан  індол, скатол 
   тирозин  крезол, 

фенол 
   цистеїн  Н2S, 

меркаптани 

 

    
Окиснювальне           
(-2Н) 

 кетокислоти + 
NH3 

 альдегіди + 
СО2 

 

гідролітичне  
(+Н2О) 

 оксикислоти + 
NH3 

 спирт + СО2  

відновлювальне 
(+2Н) 

 жирні кислоти + 
NH3 

  

внутрішньомолеку-
лярне 
(-NH3) 

 ненасичені 
жирні кислоти + 
NH3 
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Перетворення ліпідів 
 

 Ліпіди  
 ↓ ↓ 

Тригліцериди  Лецитин 
↓          ↓          ↓ 

Гідроліз  Окиснення  Холін 
         ↓          ↓ ↓ 

Вільні жирні кислоти, 
органічні перекиси 

 Нейрин, мускарин, триметиланін 
(отруйні речовини) 

↓   
Альдегіди, кетон, низькомолекулярні 

жирні кислоти та оксикислоти 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перетворення вуглеводів 
 

Залежно від виду бактерій (аеробні, анаеробні) із вуглеводами 
відбувається: 

– окиснення до СО2 і Н2О; 
– накопичення проміжних продуктів – органічних кислот; 
– утворення етанолу, СО2 і молочної кислоти; 
– утворення великої кількості газу (СО2 і Н2), оцтової та масляної кислот, 

ацетону, етанолу та бутанолу, іноді ізопропілового спирту. 

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 

Окиснення 

Зміни пігментів 

Схема перетворень гемпігментів 
під час мікробного псування 
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Запитання для самоконтролю 
 
1. Наведіть характеристику процесів, 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 

мікробів? 
5. Яке практичне використання мікрофлори в технології 

м’ясопродуктів? 
 

3.3. Біохімічні зміни м’яса під час холодильної обробки 
 

3.3.1. Характеристика консервації холодом. 
3.3.2. Фізичні зміни під час заморожування та зберігання м’яса. 
3.3.3. Автолітичні зміни та особливості дозрівання. 
3.3.4. Особливості зміни властивостей білків м’язової тканини. 
3.3.5. Особливості змін властивостей м’яса за холодильної обробки. 
3.3.6. Вплив заморожування на мікроорганізми й ферменти. 
3.3.7. Зміни властивостей м’яса під час розморожування. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Охолоджування м’яса – складний теплофізичний процес, який включає 

відведення тепла з внутрішніх шарів і випаровування вологи з поверхні. 
 

У процесі охолодження та подальшого зберігання відбуваються такі 
зміни: 

– втрата маси – у результаті випаровування вологи з поверхневих шарів; 
– зміна кольору м’язової тканини – у результаті зміни концентрації 

міоглобіну в поверхневому шарі (за рахунок випаровування вологи) та 
утворення метміоглобіну; 

– окиснення ліпідів. 
Заморожування м’яса – процес замерзання (кристалізації) тканинної 

рідини, який супроводжується змінами фізико-хімічних, біохімічних і 
морфологічних властивостей.  

 

Холодильна обробка 

охолоджування 
підморожування заморожування 

розморожування 
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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 

 
Утворення кристалів у процесі заморожування м’яса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а – повільне заморожування; б – швидке заморожування 
 

Розмір, форма та розподіл кристалів 
льоду в м’ясі залежать від: 

– умов заморожування (температура, 
швидкість руху та вологість повітря); 

– початкових властивостей сировини (стан 
мембран і клітинних оболонок, іонна й 
молярна концентрація розчинених речовин, 
ступінь гідратації білків). 

Ступінь збереження 
цілісності природної 
структури тканин 

Замороженими вважаються 
продукти, у яких приблизно 85% 

води перетворено на лід 

б 

а 

Для м’ясного соку, який є 
сольовим розчином білка, 

початкова температура замерзання 
(кріоскопічна точка) становить 

мінус 0,6–1,2°С 
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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 

обсеменыння

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

Інгібірування 
розвитку 

мікрофлори

 
 
 

Залежність часу заморожування від температури 
 

 
 

1 – повільне заморожування; 2 – швидке заморожування 
 
 
 

 

Час, хв 
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Схема розподілення кристалів льоду на поперечному розрізі м’язової 
замороженої тканини 

 
а – у рідкому азоті за мінус 190оС;  
б – у рідкій вуглекислоті за мінус 78 С;  
в – у розсолі за мінус 15оС; г – у повітрі за 
мінус 10 оС 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Особливості перетворення глікогену під час холодильної обробки: 
– зведення до мінімуму накопичення продуктів гліколізу на ранніх 

термінах автолізу;  
– наростання амілолітичних (гідролітичних) перетворень під час 

заморожування;  
– у 2–3 рази вища інтенсивність гліколітичних перетворень після 

розморожування. 
 

Особливості перетворення АТФ під час холодильної обробки: 
– інтенсивний розпад на першій стадії заморожування; 
– заморожування зумовлює різке гальмування розпаду;  
– під час розморожування відбувається розпад і ресинтез. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М’ясо, заморожене в 
парному стані 

М’ясо, заморожене до 
моменту посмертного 

заклякання 

М’ясо в стані  
посмертного заклякання 

активність ферментів зберігається досить добре; 
інтенсивність гліколітичних, амілолітичних, 
протеолітичних перетворень більш висока; 
підвищення ніжності та накопичення продуктів, 
що надають смаку й аромату 

порушення в процесі попереднього автолізу 
багатьох мікроструктур і цілісності мембран; 
втрата активності ферментів у мороженому стані; 
недостатнє поліпшення ніжності; зв’язування 
вільних амінокислот, що беруть участь в 
утворенні смаку та аромату 

для заморожування непридатне; значні втрати 
м’ясного соку; м’ясо жорстке; смак і аромат 
виражені погано 
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Зміни властивостей м’язової тканини: 
– зниження водоутримуючої здатності (крім м’яса, замороженого відразу 

після забою); 
– розвиток процесів окиснювального псування в жировій тканині; 
– зміна кольору м’яса; 
– втрата деяких вітамінів; 
– втрата маси (усихання); 
– пониження концентрації та активності мікроорганізмів без їх повного 

знищення та інактивації ферментів. 
 

Особливості розморожування 
Розморожування м’яса – процес, зворотній заморожуванню (плавлення 

кристалів льоду), для максимального відновлення первинних властивостей. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чинники, що знижують якість 
м’ясної сировини під час 

заморожування 

агрегація та денатурація м’язових  
білків, що відбувається в результаті 

зменшення 
кількості вільної вологи в рідкій фазі та 

збільшення концентрації електролітів під 
час заморожування 

механічне пошкодження структури 
м’язового волокна в результаті 

розширення в об’ємі льоду,  який 
утворюється під час заморожування, що  

призводить  до стискання харчового 
матриксу 

Особливості розморожування: 
– утворення області з більш низькою теплопровідністю, що ускладнює 

теплопередачу;  
– важкість забезпечення такого самого температурного градієнта, як під 

час заморожування;  
– підвищення ризику розмноження мікроорганізмів   
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Області високої та низької теплопровідності під час заморожування 
(зліва) та розморожування (справа) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Параметри розморожування 
 

Параметр повітря Розморожу-
вання температура, 

оС 
швидкість 
руху, м/с 

відносна 
вологість, % 

Тривалість 

Повільне I етап – 0…3 
II етап – 8 0,2–0,3 90–95 3–5 діб 

Прискорене 16…20 0,2–0,5 90–95 24–30 год 
Швидке 20…25 1–2 85–90 12–16 год 

 
Величина втрат м’ясного соку та вміст у ньому білків під час 

розморожування залежать від: 
– глибини автолізу до заморожування;  
– умов заморожування; 
– тривалості зберігання в мороженому стані; 
– гідрофільних властивостей тканин; 
– ступеня руйнування структури тканини;  
– способу розморожування. 

 
Запитання для самоконтролю 

 
1. Які процеси включає холодильна обробка? У чому їх особливість? 
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 

під час холодильної обробки? 
5. У чому полягають особливості перетворень м’язового глікогену в 

процесі заморожування? 
6. У чому полягають особливості перетворень АТФ у м’язах під час 

холодильної обробки? 
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7. Які відбуваються зміни з білками м’язової тканини в процесі 
заморожування? 

8. Як змінюється вологозв’язуюча здатність м’яса під час холодильної 
обробки? 

9. Які зміни відбуваються в жировій тканині? 
10. Як впливає заморожування на мікроорганізми? 
11. У чому полягають зміни властивостей м’яса під час 

розморожування? 
 

3.4. Зміни м’яса в процесі соління 
 

3.4.1. Характеристика процесу соління. 
3.4.2. Соління як дифузійно-осмотичний процес. 
3.4.3. Зміна складових частин м’яса під час соління. 
3.4.4. Зміна процесу автолізу під час соління. 
3.4.5. Утворення специфічного забарвлення. 
3.4.6. Зміна смаку та аромату. 
3.4.7. Консервувальна дія кухонної солі. 

 
Характеристика процесу соління 

 
Соління – обробка сировини кухонною сіллю, розсолом або солильною 

сумішшю протягом певного часу, достатнього для завершення процесів, у 
результаті яких продукт набуває необхідних властивостей. 

 
Соління є складною сукупністю різних за своєю природою процесів: 
– масообміну (накопичення в м’ясі необхідної кількості солильних 

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’язуючої здатності м’яса; 
– зміна маси; 
– зміна мікроструктури продукту у зв’язку зі специфічним розвитком 

ферментативних процесів за наявності солильних речовин і механічних дій; 
– утворення смаку та аромату в результаті ферментативних і 

мікробіологічних процесів; 
– зміна якісного та кількісного складу мікрофлори; 
– розвиток реакцій кольороутворення. 

 
Дифузійні процеси в м’ясі підпорядковані другому закону дифузії: 

 
 
 

 

,2

2

dx
cdD

d
dc




де с – концентрація дифузійних речовин %; 
τ – тривалість процесу дифузії (засолу), с; 
D – коефіцієнт дифузії речовини у воді, м2с-1; 
 
 
 
      – градієнт концентрації в напрямку дифузії %/м-1.  

2

2

dx
cd
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де τ – тривалість процесу посолу, с;  
      р – шлях проникнення від границі розподілу в системі розсол–тканина, м;  

D – коефіцієнт проникнення солильних речовин в тканину, м2с-1; 
Ср – концентрація солі в момент часу τ,%;  
Сh – концентрація солі в м’ясі на глибині h, %;  
а – коефіцієнт, що дорівнює 0,108. 

 
 

Зміна концентрації хлориду натрію в розсолі,  
прикордонному шарі та м’ясі 

 

 
1 – концентрація хлориду натрію в розсолі в стані спокою;  
2 – концентрація хлориду натрію в розсолі під час перемішування;   
Ср поч. – початкова концентрація розсолу;  
Спр – початкова концентрація хлориду натрію в м’ясі;  
Ср ср. – середня  концентрація розсолу, що досягається перемішуванням;  
hр  – товщина шару розсолу; 
hприк.. – товщина прикордонного шару;  
hпр. – товщина шару продукту.  

 
 
 
 
 

2

p

h

h ,C
D  lg

C

а







Ср поч. 

Ср ср. 

hр  hприк. 
hпр  

Спр  

Розсіл ПродуктПрикордонний 
шар 
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Процес посолу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зміна складових частин 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’язуючої 
здатності  штучне зрушення реакції 

середовища 
   

Консистенція, в’язкість, пластичність, клейкість, адгезія, вологоємність 

Фізико-хімічні зміни 
білків 

Окиснювальні та 
гідролітичні зміни 

жирів 

Зміна смаку та 
аромату 

Утворення 
специфічного кольору 

Консервувальна 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 і ступінь 
подрібнення 

м яса 

Тканинний та 
хімічний 

склад м’яса 

Крізь систему пор 
та капілярів 

Дифузія 

Крізь мембрани та 
оболонки, що 

покривають волокна  

Осмос + 

Механічні 
чинники 
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Вплив кухонної солі на гідрофільні групи та ВВЗ 
 

 
 

 
Кількість зв’язаної вологи (% вологи сирого м’яса)  

залежно від тривалості посолу 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тривалість посолу М’ясо До посолу 2 год 2 доби 4 доби 7 діб 
Яловичина: 

вищого сорту 
1 сорту 

 
14,0 
15,4 

 
24,8 
24,7 

 
27,3 
32,7 

 
35,8 
41,2 

 
43,0 
37,9 

Свинина нежирна 17,6 25,0 41,1 41,7 40,3 

Баланс позитивних та 
негативних зарядів за рахунок 
зв’язування іонів хлору (СІ-)з 
позитивними групами білків 

Збільшення надлишку 
негативних зарядів за рахунок 

зв’язування  СІ-  

Надлишок негативних зарядів за 
рахунок зв’язування  СІ-  
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Зміна вмісту вологи в м’ясі під час посолу в розсолах різної концентрації 

 
 

Зміни ліпідної фракції мають переважно гідролітичний характер 
 

 
 
 
 
 
 

Утворення специфічного забарвлення 
 
 
 
 
 
 

 
                    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 

 

Під час соління парного м’яса (NаСl і нітрит) гальмуються 
процеси гліколітичного розпаду, дія ферментної активності 

міозину та розпад АТФ 

Mb + O2  MetMb 
Mb + NaCl  MetMb 

MbO2 + NaCl  MetMb 

Процес утворення нітрозоміоглобіну (NО-Mb): 
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 Утворення MetMb під дією солильних інгредієнтів: 
 

NO2
– + 2MbO2  NO3

– + MetMb. 
 нітрит нітрат 

 
світло  

NO-Mb + O2  MetMb + NO2. 
низький pH  

 
 

H2O  
NO + NO2 + 4Mb  2NO-Mb + 2MetMb 

 
MetMb + C6H8O6  Mb + C6H6O6, 

 O2 
 MbO2 

 
NaNO2 + C6H8O6    2NO + 2H2O + C6H6O6. 

                                    дегідроаскорбінова                        аскорбінова  
                                                кислота                                    кислота 

 
 
 
 

Чинники, що впливають на процес кольороутворення мяۥса

Кі
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Відновлення відбувається під дією ферментів самого м’яса та 
відновлювачів, що додають під час соління 
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Зміна смаку та аромату під час соління м'яса 
   

Дія ферментів м’яса 
(катепсини)  Вільні амінокислоти 

Азотовмісні екстрактні речовини  Пурини, креатин та ін. 

Окиснювальне 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)   

 
Запитання для самоконтролю 

 
1. Дайте характеристику процесу соління м’яса. 
2. У чому полягає суть дифузійно-осмотичного процесу? 
3. Від яких ферментів і як 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. Яке значення рН у процесі соління? 
7. Які зміни відбуваються з жирами, екстрактними, мінеральними 

речовинами та вітамінами в м’ясі під час соління? 
8. Які особливості процесу соління під час використання сировини в 

парному, охолодженому й розмороженому станах? 
9. Як досягається стабілізація забарвлення солоного продукту? 
10. Які чинники впливають на процес утворення кольору в м’ясі під час 

соління? 
11. Як змінюється смак і аромат м’яса під час соління? 
12. У чому полягає консервувальна дія солі? 

 
3.5. Зміни м’яса в процесі копчення  

 
3.5.1. Характеристика способів копчення. 
3.5.2. Склад коптильного диму. 
2.5.3. Характеристика процесу копчення. 
3.5.4. Зміна властивостей м’яса під час копчення. 
3.5.5. Біологічна оцінка копчених продуктів. 

 
Копчення – обробка харчових продуктів димом, що утворюється під час 

неповного згоряння деревини для надання продуктам специфічного запаху, 
смаку, кольору, підвищення стійкості під час зберігання та часткового 
видалення вологи. 
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Обжарювання – короткочасне обробляння поверхні м ясних виробів 

продуктами неповного згоряння деревини за високої температури, щоб 
скоагулювати білки поверхневого шару фаршу та кишкової оболонки, 
закріпити забарвленість фаршу. 

 
Склад коптильного диму 

Дим – аерозоль (суміш найдрібніших твердих і рідких частинок, 
зважених у газовому середовищі): 

– дисперсійне середовище – неконденсовані гази (N2, H2, O2, CO2, CO, CH4 
та ін.), органічні сполуки, що знаходяться за цієї температури в стані пари; 

– дисперсна фаза – органічні сполуки (сконденсовані частинки кулястої 
форми з в’язкої рідини, середній радіус яких коливається в межах  
0,08–0,1 мкм).  

 
Основні групи речовин коптильного диму 

Група Сполука 
Низькомолекулярні жирні 
кислоти 

оцтова, мурашина, пропіонова, капронова, 
масляна, валер’янова та ін. 

Кетокарбонові кислоти кетоглутарова, левулінова 
Двоосновні кислоти малонова, бурштинова, фумарова, малеїнова 
Ароматичні оксикислоти ванілінова, бузкова 
Альдегіди: 

аліфатичні мурашиний формальдегід, оцтовий, 
пропіоновий та ін. 

ароматичні бензальдегід, бузковий альдегід та ін. 
гетероциклічні фурфурол, метилфурфурол та ін. 

Кетон диметилкетон (ацетон), метилпропілкетон, 
дикетондиацетил та ін. 

Спирти метиловий, етиловий, бутиловий, ізоаміловий 
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 та складні) монометиловий ефір пірогалолу 
Смолянисті речовини фенолформальдегідні смоли 
Вуглеводні бензол, толуол, 3,4-бензпірен, фенантрен та ін. 

 
 

 
Співвідношення речовин може різко змінюватися й залежить 

від виду деревини та режиму згоряння 
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Характеристика процесу копчення 
 

Речовини коптильного диму 
   

Осадження  + Проникнення  
↑  ↑ 

Склад, концентрація та ступінь 
дисперсності частинок диму, 
температурні умови коптіння, 

характер і швидкість руху 
коптильного середовища та ін. 

 Тривалість і температура процесу 
коптіння, склад, властивості та 

стан продукту, вид оболонки та ін. 

 
 

Швидкість перенесення речовин диму залежно від виду м’яса 
 

М’ясо Швидкість перенесення, мм/год 
Яловичина  0,06 
Свинина:  

нежирна 0,75 
напівжирна 0,09 

Шпиг 0,13 
 

 
 

 
 

 
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  40оС) 
(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 складовими 
частинами продукту  

Втрати вітамінів – дія високих температур 

Залежно від тривалості копчення та виду виробів із м’яса, що 
обробляються, у них накопичується від 0,5 до 15 мг% окремих 

компонентів диму 
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Зміна 
забарвлення 

– температура; 
– окиснення, конденсація та полімеризація на 
поверхні продукту компонентів диму (фенолів, смол 
та ін.); 
– хімічна взаємодія коптильних речовин одна з одною, 
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…22С) 

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.) 

 
Коптильний препарат – спеціальна фракція ароматичних компонентів, 

виділена за допомогою дистилювання з конденсату коптильного диму, яку 
застосовують для одержання аромату копчення. 
 

Принципова технологічна схема отримання коптильних препаратів 
 

Сушильна камера Подальша переробка Масло-обмінна 
система

Ємність для осадженняТяжкі 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
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Запитання для самоконтролю 
 

1. Дайте характеристику існуючим способам коптіння м’яса та 
м’ясопродуктів. 

2. Що являє собою коптильний дим і з чого він складається? 
3. У чому полягає суть процесу коптіння? 
4. Які чинники впливають на зміну консистенції м’яса під час 

коптіння? 
5. Які зміни властивостей м’яса відбуваються під час коптіння? 
6. Чим зумовлена зміна смаку та аромату під час коптіння? 
7. У чому полягає хімізм надання забарвлення копченостям? 
8. У чому полягає консервувальний ефект коптіння? 
9. Яка біологічна оцінка копчених продуктів? 

 
 

3.6. Зміни м’яса під час теплової обробки  
 

3.6.1. Мета та способи теплової обробки. 
3.6.2. Фізико-хімічні зміни м’яса під час теплової обробки. 
3.6.3. Особливості різних видів нагрівання. 

 
Мета теплової обробки 

 
– зафіксувати структуру м’ясопродукту (перехід від в’язко-пластичних 
до пружно-еластично-пластичних властивостей); 

 – довести продукт до стану готовності; 
– знищити вегетативні форми мікроорганізмів і підвищити стійкість 
продукту під час зберігання; 
– сформувати необхідні органолептичні характеристики готового виробу 

 
 

Фізико-хімічні зміни під час теплової обробки 
 

– теплова денатурація розчинних білкових речовин; 
– зварювання та дезагрегація колагену; 
– зміна стану й 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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– 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 тканини 
тварин 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Температура денатурації основних білків м’яса 
 

Білок Температура денатурації, С 
Міозин 45…55 
Актин 50…55 
Актоміозин 42…48 
Міоген 55…65 

Чинники, що впливають на денатураційні перетворення білків  
під час теплової обробки 

Перетворення, денатурація 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  

Теплова енергія витрачається на порушення структури молекули 
(температурний коефіцієнт денатурації 100–150 ккал/моль) у 

результаті розривання незначної кількості міцних ковалентних 
зв’язків і великої кількості слабких міжмолекулярних зв’язків у 

молекулі білка 
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Міоальбумін 45…47 
Глобулін Х 50…60 
Міоглобін 60…70 
Колаген 55…65 
Еластин 125 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зміни міоглобіну під час теплової обробки 
 

                Глобін 
 

N             N                N            N               N              N 
       Fe2+      Fe3+              Fe3+ 

    
                            N               N               N            N                       N             N 

                        H2O                          OН                                NO 
                   Гемохром   Гематин              Нітрозоміоглобін 
 
 
 

За температури 60…65°С у м’ясі денатурує близько 90% 
внутрішньоклітинних білків, а за 70°С денатуруються 

практично всі м’язові білки 

Вплив варіння на стан і властивості колагену 

 

– послаблення водневих зв’язків і розпушувачів структури волокон; 
– здатність утворювати желе; 
– підвищення засвоюваності; 
– дезагригація до глютину та желатоз; 
– покращення органолептичних показників 

 

Білки м’яса, денатуровані в результаті теплової дії, легше піддаються 
ферментативному гідролізу, оскільки під час розгортання поліпептидних 

ланцюжків внутрішні пептидні зв’язки стають доступніші для дії 
ферментів, що особливо важливо для колагену 
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Коагуляція білків  Розпад колагену 

   
Зміна структурно-механічних властивостей 

під час теплової обробки 
 

 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 

 
 
 
 
 
 

 

Зміни, що відбуваються з жиром під час нагрівання 

 
– витоплювання; 
– звільнення деяких летких сполук; 
– коалесценція; 
– емульгування; 
– гідроліз; 
– окиснення; 
– полімеризація; 
– прискорення окиснювального псування 

жирів під час зберігання (особливо свинина) 

Теплова обробка м’яса та м’ясопродуктів призводить до зменшення 
кількості деяких вітамінів у результаті їх хімічних змін, а також втрат 

у навколишнє середовище 

Температура й тривалість теплової обробки м’ясопродуктів повинні 
бути лише мінімально необхідними відповідно до особливостей складу 

та властивостей продукту, що нагрівається 
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Утворення компонентів смаку та аромату 

 
            – звільнення зі зв’язаного стану; 

– перетворення попередників смаку та аромату; 
– взаємодія речовин однієї з іншою 

                  

Екстрактивні 
речовини 

 Накопичення в результаті розпаду 
високомолекулярних сполук та зменшення в 
результаті власного розпаду під час 
нагрівання 

Продукти реакції 
меланоїдиноутворення 

(реакція Майара) 
 Карбонильні сполуки – альдегіди, кетони, 

леткі кислоти, сірковмісні сполуки та ін. 

Окиснювальне 
дезамінування та 

декарбоксилювання 
амінокислот 

 (реакція Штрекера) 

 

Лейцин  ізовалеріяновий альдегід; 
ізолейцин  2-метилмасляний альдегід; 
метионін  метиональ; 
треонін  -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. 

 
Вплив теплової обробки на мікрофлору 

 
 
 
 
 

 
 
 

У результаті нагрівання 
м’ясопродуктів до температури 

68...70оС відмирає 99% початкової 
кількості мікроорганізмів.  

Мікрофлора, що залишилася, на 
90% представлена споровими 

формами 

Рівень залишкової мікрофлори 
після закінчення термообробки, 
головним чином, залежить від 

ступеня початкової 
мікробіологічної забрудненості 

сировини та матеріалів, що 
використовуються під час 

виробництва м’ясопродуктів 

Отримання м’ясного аромату: 
– наявність певних амінокислот – цистеїн, глютамін, пролін, гістидин; 

– нагрівання суміші, що складається з водних розчинів амінокислот 
(обов’язково з l-цистеїном), вуглеводів та ефірів ненасичених жирних кислот; 
– нагрівання суміші таурину й тіаміну за температури 95...220°С і додавання 

цього продукту до суміші вільних амінокислот; 
– підсилення під час додавання 0,5–5% цукру 
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Особливості різних видів нагрівання 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способи теплової обробки 
 

Поверхнева теплова обробка  шпарення, смалення, 
обжарювання 

Нагрівання з метою досягнення певного 
ступеня готовності 

 бланшування, варіння, 
запікання, 
обжарювання 

Нагрівання з метою запобігання 
мікробіальному псуванню продукту 
(консервація) 

 пастеризація, 
стерилізація 

Нагрівання з метою виділення із 
сировини тих чи інших складових 
частин 

 витоплювання жиру, 
виварювання 
(екстракція) желатину 
та клею 

Шпарення – обробляння поверхні об’єкта (свинячих туш у шкурі або зі 
знятим крупоном) гарячою водою чи пароповітряною сумішшю, щоб 
послабити зв’язок щетини з шкурою 

Смалення – видаляння полум’ям залишків щетини, волосу та 
епідермісу зі свинячих туш (шерстних субпродуктів) після 
зневолошування 

Варіння – теплове обробляння батонів м’ясних виробів гарячою водою, 
пароповітряною сумішшю або гострою парою  

Бланшування – короткочасне варіння м’яса до неповної готовності 

Запікання – теплове обробляння продукту гарячим повітрям  
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Запитання для самоконтролю 
 

1. Яка мета термообробки м’ясопродуктів? Які способи термообробки 
використовують під час виробництва м’ясопродуктів? 

2. Які фізико-хімічні зміни відбуваються в м’ясі під час термообробки? 
3. Яким змінам піддаються м’язові та сполучнотканні білки м’яса під 

час термообробки? 
4. Яким змінам піддаються ліпіди й вітаміни під час термообробки? 
5. Які чинники впливають на зміну структурно-механічних 

властивостей м’яса під час термообробки? 
6. Які речовини беруть участь в утворенні смаку та аромату м’яса, що 

пройшло термообробку? 
7. Як впливає температура на мікрофлору м’яса та м’ясопродуктів? 
8. Дайте характеристику процесу шпарення. 
9. Дайте характеристику процесу варіння. 
10. Дайте характеристику процесу запікання. 
11. Дайте характеристику процесу обжарювання. 
12. Дайте характеристику процесу консервування нагріванням. 
13. Дайте характеристику процесу витоплювання, виварювання. 

 

Консервування нагріванням  

Пастеризування 
(консервів) – 

нагрівання консервів до 
температури 70…80°С 

для знищення 
переважно вегетативної 

мікрофлори 

Тиндалізування 
(консервів) – 
неодноразове 

пастеризування 
консервів із 
визначеним 

інтервалом часу 

Стерилізування 
(консервів) – 

нагрівання 
консервів до 

температури понад 
100оС для повного 

знищення всієї 
мікрофлори 

Витоплювання жиру (неприпустимо: виварювання жиру, 
виплавлювання жиру) – спосіб виділення жиру нагріванням із жиру-

сирцю, кісток і кісткового залишку 

Екстракція желатину – розчинення колагену в гарячій воді з 
перетворенням його в желатин 
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3.7. Зміни м’яса та м’ясопродуктів у процесі сушіння 
 
3.7.1. Характеристика процесу сушіння. 
3.7.2. Сушіння як спосіб консервування. 
3.7.3. Механізм конвективного сушіння. 
3.7.4. Сублімаційне сушіння. 
3.7.5. Особливості сушіння сирих м’ясопродуктів. 
 
Сушіння – видаляння вологи з м’ясних продуктів за певних параметрів 

повітря.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Переваги сушіння: 
– значно менша маса та об’єм порівняно з продуктами, консервованими 

іншими способами; 
– містять ту саму кількість поживних речовин; 
– полегшення зберігання та транспортування. 

 
Недоліки сушіння: 

– продукти не можна використовувати без попередньої  підготовки;  
– разом із водяними парами видаляються леткі ароматичні та смакові 

речовини; 
– можлива хімічна взаємодія частин продукту з киснем повітря;  
– зміни продукту під впливом підвищеної температури.  

 
 
 

Способи сушіння  
– конвективне, у т.ч. у потоці 
теплоносія та розпилювальне; 
– кондуктивне; 
– сублімаційне 

 

Консервування сушінням дозволяє практично 
повністю припинити мікробіальні та автолітичні 

процеси в продукті та зберігати продукт 
протягом тривалого часу 
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Механізм конвективного сушіння 
 

На початку сушіння відбувається підвищення або пониження температури 
поверхні матеріалу до температури мокрого термометра 

↓ 
Підведення тепла, необхідного для підігрівання матеріалу й 

випаровування вологи, відбувається в результаті теплообміну поверхні 
матеріалу із сушильним агентом. Середовище, що передає тепло, одночасно 

видаляє вологу, що випарувалася, із поверхні матеріалу 
↓ 

Матеріал сорбує (бере від повітря) або десорбує (віддає вологу 
навколишньому повітрю) вологу до рівноважного стану матеріалу, що 

чисельно характеризується рівноважною вологістю Wp, яка наступає, коли 
парціальний тиск пари в поверхні матеріалу вирівнюється з парціальним 

тиском пари в навколишньому повітрі 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Параметри в сушильних камерах під 
час конвективного сушіння, що 
забезпечують задовільну якість 
продукту: 
– температура 10...12°С;  
– відносна вологість 75%;  
– швидкість руху повітря 0,1–0,2 м/с 

У процесі сушіння 
відбувається природне 

зменшення розмірів зразка 
– усадка, що викликане 

видаленням вологи, якщо 
вона не знаходиться в 
твердому стані, як це 

спостерігається під час 
сушіння, сублімації 

Чинники, що впливають на хід сушіння 

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 

 



109 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Характеристика перенесення розчинних речовин  
у продукті під час сушінні 

 
Концентрація солі у водній 

фазі, % 
Вміст солі, % до сухої 

речовини Тривалість сушіння, 
доба 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 

 
 

Відмінності сушіння сирокопчених м’ясопродуктів: 
– сушіння відбувається в пароповітряному середовищі, температура 

якого в перший період нижча за температуру поверхні продукту, а в 
подальшому приблизно дорівнює їй; 

– у ковбасних виробах волога випаровується не з поверхні продукту, а 
через оболонку, наявність якої деякою мірою ускладнює процес 
масоперенесення; 

– у продукті міститься значна кількість солі в розчиненому стані; у 
процесі сушіння концентрація такого розчину зростає, що також 
перешкоджає подальшому випаровуванню вологи;  

– продовжується розвиток ферментів тканин і мікроорганізмів, 
діяльність яких викликає часткову деструкцію елементів клітин м’язової 
тканини. 

 
Етапи сушіння сирокопчених м’ясопродуктів: 

– перший період (період постійної швидкості сушіння) – швидкість 
сушіння визначається швидкістю випаровування вологи з поверхні продукту; 

– другий період (період падаючої швидкості) – швидкість сушіння 
визначається швидкістю дифузії вологи від внутрішніх шарів продукту до 
зовнішніх. 
 
 

Етапи процесу 
конвективного 

сушіння 

I – пароутворення на поверхні матеріалу, 
який сушиться, або всередині нього; 

II – перенесення пари, що утворилася в 
навколишнє середовище через граничний 
шар (зовнішня дифузія); 

III – перенесення вологи в матеріалі до його 
поверхні (внутрішня дифузія) 
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Вологість сирокопченої ковбаси в процесі сушіння 
 

Вологість (у %) за тривалості сушіння, доба Шар 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 
 
 
 
 
 
 

Сушіння відбувається швидше: 
– зі збільшенням ступеня подрібнення м’ясної сировини; 
– за умови використання натуральних оболонок 

 
Розпилювальне сушіння 

 
Розпилювальне сушіння складається з трьох процесів, що перебігають 

послідовно: 
– розпилювання рідини; 
– сушіння розпорошеного матеріалу; 
– відокремлення висушеного матеріалу від повітря 

 
 
 

Для інтенсифікації процесу зневоднення сушіння потрібно проводити 
за високої температури, зниженої відносної вологості та посиленої 

швидкості руху повітря 

Зміни під час сушіння сирих м’ясопродуктів 

 
– структуроутворення; 
– хімічні зміни складових частин фаршу (білків, жирів) під 
впливом тканинних і бактеріальних ферментів; 
– зниження рН до 5,2–5,5; 
– денітрифікація нітрату та нітриту; 
– кількісні та якісні зміни мікрофлори; 
– формування смаку та аромату 

Коефіцієнт дифузії від середніх шарів до зовнішнього становить 
2·10-6 м2/год, а від внутрішніх до середніх – 5·10-6 м2/год 
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Сублімаційне сушіння 
Сублімація – зневоднення продукту шляхом випаровування вологи з 

твердого стану (льоду), минаючи рідкий 
 
 

Запитання для самоконтролю 
 
1. Що є процесом сушіння? Які види сушіння використовуються під 

час виробництва м’яса та м’ясопродуктів? 
2. У чому полягає консервувальний ефект процесу сушіння? 
3. Дайте характеристику механізму конвективного сушіння. 
4. У чому полягає особливість конвективного сушіння в потоці 

теплоносія? 
5. У чому полягає особливість розпилювального сушіння? У яких 

випадках воно застосовується? 
6. У чому полягає особливість сушіння, сублімації? У яких випадках 

воно застосовується? 
7. Які фізико-хімічні зміни відбуваються з ковбасами під час сушіння? 
8. У чому полягає особливість сушіння сирокопчених м’ясопродуктів? 

 

Переваги розпилювального 
сушіння: 

 – слабкозв’язана волога 
відокремлюється раніше, ніж 
матеріал, що сушиться, і встигає 
нагрітися до критичної 
температури; 
 – термолабільні речовини 
(білки, вітаміни та ін.) зберігають 
майже повною мірою свої 
властивості за відносно високої 
температури сушіння (130…180°С) 

Недоліки 
розпилювального сушіння: 

– контакт продукту в 
поєднанні з високою 
дисперсністю з киснем 
повітря, унаслідок чого існує 
небезпека окиснення складо-
вих частин продукту (вихід: 
використання  інертного 
газу) 
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