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Розглянуто вплив мікробіоелементів, зокрема йоду, селену, заліза на стан здоров’я 

людей, особливо дітей і підлітків. Запропоновано шляхи профілактики і корекції 

дефіцитних станів завдяки включенню в раціони харчування продуктів профілактичного 

призначення з використанням морських водоростей.   

Ключові слова: біомікроелементи, йоддефіцитні захворювання, корекція раціонів, 

паштети.    

Influence of mikrobioelements is considered, in particular iodine, selenium, iron, on the 

state of health of people, especially children and teenagers. The ways of prophylaxis are offered 

corrections of the scarce states due to plugging in the rations of feed of products of the 

prophylactic setting with the use of water-plants 
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Живі організми у своєму складі містять різні хімічні елементи. Серед усіх 

мікроелементів в особливу групу виділяють так звані незамінні (ессенціальні) – 

це ті, регулярне надходження яких з їжею або водою до організму необхідне 

для його нормальної життєдіяльності. Мікроелементи як складові компоненти 

біологічно активних речовин беруть участь у метаболічних процесах в 

організмі. 

Рівень надходження мікроелементів до організму залежить від їхнього 

вмісту в харчових продуктах і воді. Постійне зниження концентрації певних 



мінеральних речовин у добовому раціоні людини, як правило, пов'язане з 

нестачею цих мікроелементів у навколишньому середовищі. При цьому в 

організмі людей поступово формується дефіцит цих мікроелементів, що 

призводить до розвитку ендемічних геохімічних захворювань [4, с. 15-20].  

Розподіл мікроелементів в організмі та їхнє накопичення у певних органах 

і системах зумовлене як хімічними властивостями, так і їхньою фізіологічною 

роллю. Однак у деяких випадках місце переважного депонування 

мікроелементів не пов'язане із впливом їх на ці органи й тканини .  

На сьогодні серйозне занепокоєння фахівців спричиняє нестача у харчових 

раціонах таких мікробіоелементів, як йод, селен, цинк, залізо, мідь. Тривала 

нестача кожного призводить до порушення обміну речовин і виникнення різних 

патологічних станів. 

Дослідження останніх років свідчать про необхідність своєчасного  

виявлення дефіциту ессенціальних мікробіоелементів серед дитячого 

населення, проведення корекції виявлених дефіцитних станів і доцільність 

включення продуктів, що містять ессенціальні мікроелементи (залізо, йод, мідь,  

цинк, селен), до схем комплексного лікування багатьох ендокринних 

захворювань дитячого та підліткового віку (порушення росту і статевого 

розвитку, патологія щитоподібної залози, цукровий діабет, ожиріння тощо). До 

речі, дефіцит тільки одного елемента – явище досить рідкісне, зазвичай існує 

багатоелементне “голодування”. Так, наприклад, розвиток сколіозу пов’язують 

з нестачею не тільки кальцію, а й марганцю, міді, цинку і селену. Порушення 

балансу елементів у дитинстві та в період статевого дозрівання обов’язково 

позначається також на здоров’ї у зрілому віці.  

Достатньо згадати, що у 16–47% дітей виявляють анемію, а у 24–63% – 

латентний дефіцит заліза. Дефіцит йоду та інших мікроелементів сприяв 

зростанню йоддефіцитних захворювань в Україні за останні роки більше ніж у 

10 разів. Загалом, дефіцит йоду – найпоширеніша причина інтелектуальних 

порушень, яку можна попередити [2, с. 99-105]. 



Селен відіграє найважливішу роль у функціонуванні імунної системи. Так, 

в умовах його дефіциту порушуються процеси антигензалежної проліферації 

лімфоцитів, хемотаксис нейтрофільних гранулоцитів, знижуються рівні 

селеновмісних білків. Низький вміст селену в навколишньому середовищі 

значно ускладнює перебіг йоддефіцитних станів, поступово розвивається 

селенозалежна ендокринна і гінекологічна патологія. Цей феномен називають 

“жертва репродукції” [1]. 

В цілому близько 2/3 дорослих і 3/4 дітей можуть бути віднесені до групи 

ризику за гіпоелементозами, тобто дефіцитом від одного до декількох важливих 

мікроелементів одночасно. 

Одним із головних шляхів корекції раціонів харчування є включення до їх 

складу харчових продуктів із використанням морських водоростей (ламінарії, 

зостери, цистозіри) та продуктів їх переробки. Додавання водоростей у страви 

та вироби дозволяє, з одного боку, нормалізувати надходження в організм 

стабільного йоду, з другого боку – сприяє елімінації з організму радіонуклідів 

цезію і стронцію. Морські водорості також багаті на білки, біологічні сорбенти 

– полісахариди (альгінати, пектини, зостерин), вітаміни, макро- та  

мікроелементи (йод, селен, мідь, кобальт, цинк та ін.) [3, с. 42-51]. 

Науковцями КНТЕУ та ІГМЄ розроблені технології та рецептури різних 

кулінарних страв і виробів із використанням морських водоростей, зокрема 

паштети «Морський» та «Аматорський». При виробництві паштету печінкового 

"Морський" на стадії приготування паштетної маси додатково вводять пектин-

зостерин і порошок цистозіри у кількості 1,0 і 1,5% відповідно від маси 

готового паштету у традиційних рецептурах. При виробництві м'ясного 

паштету в оболонці "Аматорський" на стадії приготування фаршу додатково 

вводять порошок цистозіри у кількості 1,5% від маси готового виробу за 

традиційною рецептурою. 

Розроблені рецептури та технології паштетів запатентовані: № 44699 

«Спосіб виробництва паштету печінкового «Морський» з використанням 



пектину-зостерину і порошку цистозіри»; № 51772 «Спосіб виробництва 

м'ясного паштету в оболонці «Аматорський» із порошком цистозіри». 

За результатами проведеного Всеукраїнського конкурсу «Винахід – 2011»  

розробки отримали диплом у номінації «За створення продуктів оздоровчого 

харчування». 

Таким чином, розроблені паштети з підвищеною біологічною цінністю 

можна рекомендувати до харчування дорослих і дітей із метою корекції та 

профілактики нестачі мікробіоелементів в організмі людини. 
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