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БІОЛОГІЧНА ЦІННІСТЬ БІЛКА
КАПУСТИ БРОКОЛІ 0
Досліджено амінокислотний склад білка сортів капусти броколі, які районовані в Україні. Розраховано амінокислотний скор і визначено біологічну цін0
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Ключові слова: капуста броколі, амінокислотний склад, біологічна цінність,
оцінка якості білка.
Белинская С., Левицкая С. Биологическая ценность белка капусты брокколи.
Исследован аминокислотный состав белка сортов капусты брокколи, районированных в Украине. Рассчитан аминокислотный скор и определена биологическая
ценность белка. Установлено, что белок капусты брокколи является ценным источником незаменимых аминокислот. Определены сорта капусты брокколи, белок
которых имеет наивысшую биологическую ценность.
Ключевые слова: капуста брокколи, аминокислотный состав, биологическая ценность, оценка качества белка.

Постановка проблеми. У структурі світового обсягу виробництва білка, потенційно придатного для харчування людини, частці
рослинного належить 81 %. Основним джерелом його надходження є
зернові, зернобобові, баштанні, олійні культури, клубнеплоди, овочі та
горіхи [1].
Проблемі вивчення біологічної цінності рослинного білка різних
видів свіжих та перероблених плодів і овочів присвячено дослідження
науковців, зокрема О. П. Юдічевої [2], В. Ф. Ялпачика [3], Н. П. Загорко [4], Т. В. Щербакової [5] та ін.
Біологічна цінність рослинного білка, порівняно з тваринним, –
нижча. Із овочевих культур лише білок картоплі та білоголової капусти за вмістом незамінних амінокислот наближаються до тваринних [6].
Відомо, що в забезпеченні потреб організму повноцінним білком овочі не відіграють визначальну роль через їх невисокий вміст
в рослинній сировині та незначні обсяги споживання. Оскільки білок
рослинної сировини міститься в щільних клітинних оболонках і важко
піддається дії травних ферментів, це знижує його засвоюваність, яка
залежно від виду овочів перебуває в діапазоні 70–80 %. Разом з цим
аналіз наукових джерел підтверджує, що споживання капусти броколі
забезпечує добову потребу організму в білках на 5–6 %, а їхня
засвоюваність становить 80 %. [7].
Дослідження амінокислотного складу та біологічної цінності
білка сортів капусти броколі, районованих в Україні, не проводилися.
Мета роботи – дослідження амінокислотного складу та біологічної цінності білка сортів капусти броколі, районованих в Україні.
Матеріали та методи. Об’єкт дослідження – білок капусти
броколі гібридів сортів Партенон (французької селекції), Монако F1,
Белстар F1, Квінта F1 (голландської селекції), які вирощено
в однакових агрокліматичних умовах на полях ТОВ "АРТІ" (Харківська обл.) і внесено до Державного реєстру сортів рослин, придатних
для поширення в Україні на 2016 р. [8]. Сорти відрізняються морфо93
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ність білка. Встановлено, що білок капусти броколі є цінним джерелом незамінних
амінокислот. Визначено сорти капусти броколі, білок яких має найвищу біологічну
цінність.
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логічними (величиною, формою, кольором суцвіття) та господарськоботанічними ознаками (врожайністю, вегетаційним періодом) і визнані
аграріями найбільш перспективними для вирощування в зоні Лісостепу України.
Вміст амінокислот визначено методом іонообмінної колонкової
хроматографії на автоматичному амінокислотному аналізаторі ААА 339М
("Мікротехна", Чехія) [9]; амінокислотний скор (АС) розраховано порівнянням амінокислотного складу досліджуваного білка з амінокислотним складом гіпотетичного "ідеального" білка за формулою (1):
Cj =

AKi
100 ,
AKi етал

(1)

де Cj – амінокислотний скор i-ої незамінної амінокислоти білка, %;
AKi – вміст незамінної амінокислоти білка капусти броколі, мг/100 мг білка;
AKiетал – вміст незамінної амінокислоти в еталонному білку, мг/100 мг
еталонного білка.

Коефіцієнт розбіжності амінокислотного складу (КРАС) – середню величину надлишку амінокислотного скору незамінних амінокислот у порівнянні з найменшим рівнем скору будь-якої незамінної
амінокислоти – розраховано за формулою (2):
N

КРАС =

∑ ΔPAC
J =1

n

,

(2)

де ΔРАС – розбіжність амінокислотного скору амінокислоти, яка розраховується за формулою (3):
ΔPAC = Ci − C min ,

(3)

де Сі – надлишок скору i-ої незамінної амінокислоти, %;
Сmin – мінімальний зі скорів незамінної амінокислоти досліджуваного
білка відносно еталону, %;
n – кількість незамінних амінокислот.

Біологічну цінність (БЦ), яка залежить від складу та вмісту
незамінних амінокислот, розраховано за формулою (4):
БЦ=100 – КРАС.

(4)

Результати досліджень. Амінокислотний склад білка, який свідчить про його біологічну цінність, зумовлений особливостями хімічного складу сировини.
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Таблиця 1
Амінокислотний склад білка капусти броколі
гібридів різних сортів, мг/100 мг білка
n=5; P ≥ 0.95
Амінокислота
Валін
Ізолейцин
Лейцин
Лізин
Метіонін + цистин
Треонін
Фенілаланін + тирозин
Триптофан
Усього
Глютамінова кислота
Аргінін
Аспарагінова кислота
Серін
Гліцин
Аланін
Пролін
Гістидин
Усього

Партенон
Монако F1
Незамінні амінокислоти
5.96
5.07
5.03
4.67
5.96
5.34
6.43
6.17
6.22
5.89
4.13
4.01
6.86
6.34
1.36
1.24
41.95
38.73
Замінні амінокислоти
17.42
16.27
6.90
6.02
10.56
9.54
4.60
4.06
4.82
4.32
5.50
4.97
5.03
4.79
2.30
2.17
57.13
52.14

Белстар F1

Квінта F1

4.98
5.11
6.02
6.53
6.41
4.63
7.02
1.56
42.26

5.01
4.61
5.29
6.08
5.78
3.99
6.22
1.21
38.19

18.43
6.88
10.21
4.53
4.92
5.20
5.33
2.41
57.91

18.31
6.82
10.18
4.41
4.83
5.11
5.19
2.23
57.08

Установлено, що найбільший вміст незамінних і замінних
амінокислот характерний для Партенон і Белстар F1, однак усі
досліджені сорти суттєвих відмінностей за цим показником не мали.
Аналіз незамінних амінокислот свідчить про достатньо високий
вміст лізину, лейцину та триптофану, що підтверджує їх високу
біологічну цінність. Відомо, що при недостачі в організмі людини
лейцину спостерігається порушення процесу кровотворення, знижується кількість еритроцитів і рівень гемоглобіну в крові, лізину – різко
знижується маса тіла, відбуваються зміни в нирках і щитовидній
залозі. Триптофан відповідає за синтез гемоглобіну, регулює функцію
ендокринної системи.
У складі замінних амінокислот установлено найвищий вміст
глютамінової, аспарагінової кислот і аргініну. При дефіциті в харчуванні цих амінокислот в організмі людини можуть відбуватися порушення обміну речовин і, як результат, виникати різні захворювання.
Відомо, що повноцінність білків визначається не тільки вмістом
амінокислот, а й їх певним співвідношенням, збалансованістю, легкою
перетравлюваністю, гарною засвоюваністю.
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Проведені дослідження амінокислотного складу білка сортів капусти броколі уможливили ідентифікувати та кількісно визначити
8 незамінних і 10 замінних амінокислот (табл. 1).
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Визначення АС білка уможливлює визначити першу лімітовану
кислоту та є необхідним при розрахунку КРАС і БЦ білка. При
розрахунку АС враховано суму сірковмісних і ароматичних амінокислот, оскільки метіонін в організмі перетворюється на цистеїн,
а фенілаланін трансформується в тирозин (табл. 2).
Таблиця 2
Якість і біологічна цінність білка капусти броколі
гібридів різних сортів, %

Показник
Валін
Ізолейцин
Лейцин
Лізин
Метіонін
+ цистин
Треонін
Фенілаланін
+ тирозин
Триптофан
∑ ΔРАС
КРАС
Біологічна
цінність

Шкала
ФАО/
ВООЗ,
мг/
100 мг
5.0
4.0
7.0
5.5

АС

**ΔРАС

АС

**ΔРАС

АС

**ΔРАС

АС

**ΔРАС

119.2
125.8
85.4*
116.9

33.8
40.4
0
31.5

101.4
116.8
76.3*
112.2

25.1
40.5
0
35.9

99.6
127.8
86.0*
118.7

13.6
41.8
0
32.7

100.2
115.3
75.6*
110.5

24.6
39.7
0
34.9

3.5

177.7

92.3

168.3

92.0

183.1

97.1

165.1

89.5

4.0

103.3

17.9

100.3

24.0

115.6

29.6

99.6

24.0

6.0

114.3

28.9

105.7

29.0

117.0

31.0

103.7

28.1

1.0

136.0

50.6
295.4
36.9

124.0

47.7
294.2
36.8

156.0

70.0
315.8
39.5

121.0

45.4
286.2
35.8

Партенон

63.1

Монако F1

Белстар F1

63.2

60.5

Квінта F1

64.2

* перша лімітована кислота;
** ΔРАС – коефіцієнт розбіжності амінокислотного скору.

Розрахований АС показує, що білки капусти броколі є цінним
джерелом ізолейцину, метіоніну, фенілаланіну та триптофану. Скор
цих амінокислот наближений до "еталонного" білка, а за вмістом
метіоніну та триптофану значно перевищує його.
Проведеними розрахунками встановлено, що найвищою біологічною цінністю володіє білок капусти броколі Квінта F1 (64.2). Цей
сорт виявився найбільш збалансованим за амінокислотним складом
порівняно з іншими, які не мали суттєвих розбіжностей за цим показником і характеризувалися достатньо високою біологічною цінністю білка – в межах 60.5–63.2.
Окрім розрахованого АС біологічну цінність білка можна визначити й за сумарним вмістом незамінних амінокислот в 100 г білка.
Якщо кількість незамінних амінокислот в 100 г білка не менше 40 г, це
свідчить про його високу біологічну цінність. Сумарний вміст незамінних амінокислот корелює з результатами розрахунку скору й підтверджує високу біологічну цінність білка капусти сортів Партенон та
Белстар F1.
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Білок капусти броколі, незважаючи на його невисокий вміст
(у діапазоні від 2–3 % на сиру речовину), відіграє важливу роль при її
зберіганні та переробці. Загальновідомо, що завдяки гідрофільним властивостям білки здатні утримувати вологу, що впливає на збереженість споживних властивостей як свіжої капусти, так і консервованої різноманітними способами. Разом з тим, застосування різних
технологічних прийомів, у т. ч. бланшування, сприяє частковому гідролізу білка з утворенням вільних амінокислот, які в подальшому
розпадаються до аміаку, амідів і сірководню. При взаємодії амінокислот із цукрами утворюються темнозабарвлені сполуки та спостерігаються втрати незамінних амінокислот (лізину, треоніну). Відомо,
що, окрім лізину та треоніну, нестійкими до високих температур є
аргінін, валін, гістидин, метіонін, цистеїн, в результаті розщеплення
яких виділяється сірководень, що суттєво впливає на органолептичні
властивості овочів, а саме – запах. Відносно стабільними до високих
температур є пролін, ізолейцин, аланін і аспарагінова кислота.
Висновки. Встановлено, що білок капусти броколі всіх досліджуваних сортів характеризується порівняно високою біологічною цінністю, яка перебуває в межах 60.5–64.2. Викладене вище свідчить про
необхідність подальших досліджень щодо виявлення впливу різноманітних способів попередньої обробки задля отримання швидкозамороженої капусти броколі прогнозованої якості з мінімальними змінами
білкової складової.
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Belinska S., Levitska S. Biological value of broccoli protein.
Background. The biological value of vegetable protein is lower compared to
animal one. Among vegetable crops only the proteins of potatoes and cabbage on the
content of essential amino acids are close to the animal proteins.
It is known that vegetable proteins do not play a decisive role to meet the needs
of the body due to their low content in the plant material and low consumption. As plant
protein is in the dense cell membranes and is difficult to be digested by enzymes, it
reduces their absorption, which depending on the kind of vegetables is in the range of 70–
80 %. The studies of the amino acid content and biological value of protein of broccoli
cultivated in Ukraine had not been conducted yet.
The aim of this study is identification the amino acid composition and biological
value of the protein of cabbage broccoli zoned in Ukraine.
Material and methods. The object of the study is protein of broccoli cabbage
variety Partenon, Monaco F1, Belstar F1, Quinta F1. Studies were conducted on the
following parameters: the content of amino acids and biological value of protein.
Results. When determining amino acid composition of protein of broccoli
cabbage of different varieties it was found that the Partenon variety (41.95 and 57.13
mg/100 mg protein) and Belstar F1 (42.26 and 57.91 mg/100 mg protein) contain the
greatest amounts of amino acids. However, it should be noted that the investigated
varieties of broccoli had no significant differences on this indicator. The conducted
studies established that protein of broccoli variety Quinta F1 has the highest biological
value (64.2).
Conclusion. It has been established that all the studied varieties of broccoli have
comparatively high biological value that is within 60.5–64.4. Thus it’s possible to claim
that broccoli is a source of predominantly full vegetable proteins, but their amino acid
composition is not balanced, which reduces their biological value compared to animal
proteins. But at the same time it is known that vegetable proteins have a number of
advantages over animals proteins, and therefore are being applied in the food industry
more and more.
Keywords: broccoli, amino acid composition, biological value, quality assessment
of protein.
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ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
СОЇ ЛІНІЇ GTS 40-3-2 0
Досліджено застосування специфічних праймерів для виявлення трансформаційної події GTS 40-3-2 в харчових продуктах із використанням методу
полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Розроблено специфічні пари праймерів для
одночасного ідентифікування ГМ-сої за видоспецифічним геном лектину, геном
CP4 EPSPS, трансформаційною подією RRS GTS 40-3-2 та вставками: промотором 35S і NOS-термінатором, які дають змогу виявляти генетичні модифікації
сої, а також інших культур у випадку наявності в них означених конструкцій.
Ключові слова: ГМО, лектин, CP4 EPSPS, трансформаційна подія
GTS 40-3-2, промотор 35S, NOS-термінатор.
Сычевский Н., Жукова Я., Вакуленко Н. Тест-система для идентификации сои линии GTS 40-3-2. Исследовано применение специфических праймеров
для выявления трансформационного события GTS 40-3-2 в пищевых продуктах
с использованием метода полимеразной цепной реакции (ПЦР). Разработаны
специальные пары праймеров для одновременной идентификации ГМ-сои по видоспецифическому гену лектина, гену CP4 EPSPS, трансформационному событию
RRS GTS 40-3-2 и вставкам: промотору 35S и NOS-терминатору, которые
позволяют выявлять генетические модификации сои, а также других культур
в случае наличия в них указанных конструкций.
Ключевые слова: ГМО, лектин, CP4 EPSPS, трансформационное событие
GTS 40-3-2, промотор 35S, NOS-терминатор.
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Серед методів оцінки біологічної цінності білка найбільш широко використовується визначення амінокислотного скору, який характеризує білок щодо вмісту в ньому залишків кожної з незамінних
амінокислот порівняно з еталонним (рекомендації ФАО/ВООЗ). Порівняльний аналіз амінокислотного скору білка акули катран із різними
видами промислових риб наведено в табл. 2.
Таблиця 2
Амінокислотнй скор білка акули катран
та інших видів промислових риб, %
Акула
катран

Акула
кунья*

Оселедець
атлантичний*

Скумбрія*

Валін

73.6

122.0

100.0

156.0

Ізолейцин
Лейцин

86.5
134.1

192.5
118.6

120.0
98.6

185.0
105.7

Лізин

184.9

196.4

141.8

181.8

Метіонін+цистин
Треонін
Триптофан
Фенілаланін+тирозин

117.7
120.75
–
144.2

97.1
155.0
130.0
133.3

77.1
107.5
80.0
55.0

91.4
130.0
120.0
140.0

Амінокислота

* За даними довідникових таблиць біохімічного складу [2].

Визначено, що для білків акули катран лімітуючими були валін,
ізолейцин; для акули кунья – метіонін+цистин, для оселедця атлантичного – лейцин, метіонін+цистин, триптофан, фенілаланін+тирозин;
для скумбрії – метіонін+цистин, фенілаланін+тирозин. Відмічено високий амінокислотний скор лейцину та фенілаланін+тирозин в білках
м’язових тканин акули катран, лізину в акули катран та акули кунья.
Розрахунок амінокислотного скору уможливив встановити суттєву різницю між показниками різних видів промислових риб та дати
оцінку біологічної цінності їхнього м’яса.
Доведено, що всього в м’язовій тканині риби частка повноцінних білків становить 85 %. Крім того, вони майже повністю (97 %)
засвоюються організмом людини.
Розраховано показники та критерії біологічної цінності для акули
катран, акули кунья, оселедця атлантичного та скумбрії (табл. 3).
Отже, показники КРАС білків акули катран і оселедця атлантичного характеризуються нижчими значеннями порівняно зі скумбрією, що вказує на збалансованість незамінних амінокислот. Відомо,
що чим менше значення КРАС, тим повніше використовуються організмом амінокислоти білків.
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Біологічна цінність білка акули катран та інших видів промислових риб
Показник
КРАС, %
БЦ, %
Коефіцієнт утилітарності
амінокислотного складу, U
Показник надлишкового
вмісту, σn
Показник порівнюваної
надлишковості, σc

Акула
катран
43.32
56.68

Акула
кунья
45.97
54.03

Оселедець
атлантичний
44.88
55.12

0.72

0.97

0.55

0.98

18.54

16.83

15.8

17.69

0.25

0.17

0.28

0.19

Скумбрія
47.32
52.68

Біологічна цінність еталонного білка дорівнює 100 %. За отриманими даними в дослідних зразках найвищою біологічною цінністю
характеризуються акула катран (56.7 %) та оселедець атлантичний (55.1 %).
Значення коефіцієнта утилітарності амінокислотного складу
дослідних зразків (0.55–0.98) свідчить про високу збалансованість
амінокислот щодо еталона.
Показник порівнювальної надлишковості визначає частку незамінних амінокислот, які не використовуються на анаболічні потреби
організму [15]. Найнижче його значення характерне для акули кунья (0.17).
Висновки. Доведено високу біологічну цінність білка акули
катран порівняно з іншими видами промислових риб. За комплексом
показників біологічної цінності білка рекомендовано використання
м’яса акули катран у харчових технологіях із метою насичення внутрішнього ринку продуктами здорового харчування на основі вітчизняної рибної сировини.
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Bolila N. Biological value of dogfish protein.
Background. Fish industry of Ukraine set the task to increase production
volumes and reduce import dependancy of the consumer market. Black Sea dogfish is
valuable raw materials for the domestic market of fish goods, its safe usage in food was
set by the complex of the studies [5].
According to PivdenNIRO stocks of spiny dogfish sharks in the Black Sea and
the Azov Sea in 2015 amounted to 1.232 tons. The volume of extracting spiny dogfish
shark was only 3 tons in 2015, which is 147 % more than in 2014 year, but not enough in
terms of efficiency of food use [2].
Accordingly, systematic monitoring of capabilities of different types of food
using water biological resources, promising areas of recycling to provide population with
biologically valuable fisheries products is a relevant task.
The aim is the research of biological value of proteins of the Black Sea dogfish
that is an important criterion for evaluation of her nutrition value in general for the
purpose of grounding the feasibility of use in the domestic food industry.
Material and methods. The object of the study were female katran dogfish
mature individuals with average weight of 10.25±0.55 kg, caught in the Black Sea near
Zmiinyi Island in the autumn – winter period (November-February). Sampling for
researches was carried out according to GOST 7631–2008 [10]. Method of an ionexchange liquid and columnar chromatography was applied to determine amino-acid
content of the Black Sea spiny dogfish shark. Registration of amino acids was carried out
by a detection method with ninhydrin on the automatic analyzer T 339 (Czech Republic).
The quality and quantitative composition of amino acids was determined comparing
chromatograms of the standard and researched mix of amino acids [11; 12].
Objective assessment of biological value of proteins was determined by a
complex of indicators: amino-acid score, KRAS, utility coefficient. Amino-acid score of
proteins of food fishes was determined according to a scale of FAO / WHO.
Results. It has been proved that sharks protein is valuable and contains a set of
essential amino acids.
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Glutamic and aspartic acid, arginine, alanine and serine dominate among the
amino-acids. The quantitative content of asparagine acid is less than contents of
dominating glutamic one 2.13 times, the arginine is 2.37 times less, alanine – 2.64 times,
sarin – 3.52 times. The sum of essential amino acids in muscular tissue of dogfish was
5.781 ± 0.257 mg on 100 g of a sample, and essential amino acids – 8.165 ± 0.361 mg on
100 g of a sample. The relation of quantity of essential to nonessential amino acids for
samples makes 0.75.
Indicators of KRAS of proteins of dogfish and a herring Atlantic are
characterized low by values (43.3 and 44.9 %) compared to a mackerel (47.3 %) that
indicates balance of essential amino acids.
Conclusion. The studies indicate a high biological value of protein of spiny
dogfish sharks compared to other types of commercial fish. For a set of indicators of
biological value of protein it’s recommended to use spiny dogfish shark meat in food
technology to saturate domestic market with healthy food based on domestic fish.

