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Однією з актуальних проблем лікеро-горілчаної промисловості (ЛГП) є 

розробляння нових технологій екологічно безпечних продуктів, направлених на 

одержання збалансованих за вмістом біологічно активних речовин, що мали б 

широкий спектр застосування. Це є особливо важливим, з огляду на різке 

погіршення екологічної обстановки. 

Дослідження, які направлені на створення екологічно чистих виробництв, 

розширення асортименту високоякісної, безпечної та конкурентоспроможної 

продукції рослинного походження, збереженню довкілля, здоров’я та імунітету 

населення є провідними для виробництва лікеро-горілчаних виробів (ЛГВ) і 

горілок. Тому велика увага приділяється створенню нових продуктів, на 

натуральній основі, які збагачені вітамінами та іншими біологічно активними 

речовинами, здатними підвищувати загальний рівень здоров’я людини та 

покращувати діяльність систем і функцій організму. 

Вибираючи той чи інший ЛГВ та горілку, споживач все частіше 

орієнтується на певні критерії, головним з яких є органолептичні властивості. 

Для поліпшення органолептичних властивостей горілки до складу вносять 

певні мікродобавки - різні види розчинних вуглеводів, органічних кислот, 

мінеральних солей та інших речовин. Але не звертається ніякої уваги на 

можливий токсичний вплив цих добавок та інших рецептурних інгредієнтів у 

комплексі зі спиртом етиловим ректифікованим (СЕР), на організм людини. 

Тому метою наших подальших досліджень буде пошук таких речовин, які 

приведуть к зниженню негативної дії алкоголю та його домішок на організм 

споживача. 

Для розуміння і розв’язання цього питання нами поставлено за мету 

проаналізувати основні механізми впливу СЕР на біологічні системи. 

Фізіологічна активність ЛГВ характеризує реакцію біологічних систем 

організму різного рівня організації на дію алкоголю, яка може бути у вигляді: 

летальної токсичності, етанолового наркозу, зміною поведінки (психологічної і 

орієнтовної) при сп'янінні або смакової та нюхової рецепції при дегустації 

(Погорелов А.Г., 2003). 

При цьому вплив алкоголю на метаболізм, систему регуляції і 

морфологічну структуру дозволяє стверджувати, що практично немає жодної 

системи або органу, які не залучалися б до патологічного процесу (Хазанов 

А.И., 1998). При алкогольній інтоксикації спостерігаються зрушення у 

ферментному та електролітному балансі організму, й поразки його органів: 



печінки, головного мозку, легень, серця, підшлункової залози, нирок та шлунку 

(Friedman L., 1998, Пауков B.C., 1991). 

Летальність від різних причин у тих осіб, що непомірно вживають 

алкоголь, в 2-3 рази вище, ніж у населення в цілому (Харченко Н.В., 2004), а 

небезпечна кількість алкоголю для життя дорослої людини (при прийомі 

всередину протягом короткого проміжку часу) складає 200 - 400 мл (Стабников 

В.Н., 1976, Люк Э., 1998, Маркизова Н.Ф., 2001), що відповідає концентрації 

спирту в крові 4-6 %. В окремих випадках звичні до алкоголю люди переносять 

вміст спирту в крові до 12 %.  

Тривало переносима щоденна доза етанолу для чоловіків складає 30 г, а 

для жінок - 15 г. Організм може «спалювати» близько 100 мг спирту в годину 

на 1 кг маси тіла, а швидкість видалення спирту з крові складає приблизно 15 

мг на 100 мл в годину (Люк Э., 1998). 

Спирт засвоюється слизовою оболонкою шлунку, а також шкірою, і через 

легені. Невелика частина (близько 5%) етанолу виділяється через легені і з 

сечею; основна ж маса окислюється до ацетальдегіду, а потім до вуглекислого 

газу і води (Люк Э., 1998). 

Дослідження (Погорелов А.Г., 2003, Нужный В.П., Савчук С.А., 2005) 

по впливу фізико-хімічних параметрів спирту, на фізіологічну активність 

кінцевого продукту показали, що етилові спирти, які не розрізняються по 

фізико-хімічних параметрах, надають різний ефект на біологічні системи. Було 

встановлено, що зразок якісного спирту, що містить мікродомішки у великих 

концентраціях, надає менш виражену токсичну дію; тому «токсичні» 

мікродомішки володіють здатністю знижувати токсичність етанолу. Звідси 

виходить, що прагнення виробників забезпечити населення надчистою 

горілкою може мати негативні наслідки. 

Тому, актуальними є подальші дослідження в галузі розробки ЛГВ та 

горілок для активації імунітету, покращення стійкості організму людини до 

зовнішніх впливів за рахунок природних добавок з алкопротекторною дією. 


