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Проведено теоретичні та експериментальні дослідження, які доводять перспективність викорис-
тання софори японської a опійно-жировій галузі харчової промисловості. Встановлено, що нерафінована 
соняшникова олія, оброблена плодами софори японської, на IS...20 % стійкіша до процесів окиснення, 
має s 1,7разу більшу загальноантиоксидантну активність, у порівнянні з необробленою олією, та вияв-
ляє бактерицидні властивості стосовно патогенної мікрофлори. 

The theoretical and experimental studies that show the perspectives ofSophora japonica using in oils and 
fats industry have been canned out. It has been found that unrefined sunflower oil processed by Soph о ta fruits is 
oxidative stable on 18...20 % more and has an an h oxidative activity in 1.7 times more than unprocessed oil and 
shows antibacterial properties against pathogenic organisms. 
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На стан здоров я населення негативно впливає забруднення навколишнього середовища радіоттслі-
дами і токсичними речовинами, під дією яких в організмі людини утворюється надлишкова кількість 
вільних радикалів, що призводить до передчасного старіння організму та погіршення його функціону-
вання в цілому. Зменшити негативний вплив вільних радикалів мають здатність природні антиоксиданти, 
які виконують роль стабілізаторів біологічних мембран, дезактивуючи вільні радикали і перешкоджаючи 
розвитку ланцюгових вільнорадикальних процесів окиснення органічних сполук молекулярним киснем, 
передусім, ненасичених ліпідів тканин. 

В олшно-жировш галузі харчової промисловості антиоксидантні речовини, натуральні та штучні, ви-
користовують з метою продовження терміну зберігання продуктів та захисту біологічно активних речо-
вин у процесі їхнього виробництва та реалізації. Антиоксиданти синтетичного походження (бутнлгідрок-
сингзол, бутилгідрокситолуол, пропілталат, додецрлгалат та ін.) є менш дорогсіїш. але у зв'язку з побіч-
ними ефектами заборонені в багатьох країнах світу. Сьогодні популярності набувають антиоксиданти 
природного походження (аскорбінова кислота, токофероли, каротиноїди, флавоноїди, фенольні кислоти, 
катехіни та ін.). які. на відміні" від штучних, є безпечними дія організму людини та, окрім антиоксидант-
ної. виявляють протипухлинні, антикащерогенні га інші властивості. Природні та синтетичні антиокси-
данти являють собою індивідуальні речовини або їхні суміші, функція яких полягає, у стабілізації олій до 
процесів окиснення. Менш поширене використання екстрактів рослин, які мають антиоксидантну актив-
ність, але вносяться у дуже малих кількостях (0,01...0,02 %)г виконуючи таким чином лише захисну7 фу-
нкцію [1-5]. 

Актуальним с пошук рослинної сировини, яка б мала багатші склад біологічно активних речовин та 
високу антиоксидантну активність, тобто сприяла б стабілізації олій та підвищувала їхню біологічну цін-
ність. 

Постановка завдання. Метою проведених досліджень було встановлення перспективності викорис-
тання софори японської як джерела біологічно активних речовин в олійно-жировій галузі харчової про-
мисловості та доведення ефективності її використання як антиоксиданту для олшно-жировнх прод\"кіів. 

Р е з у л ь т а т та обговорення. Високу антиоксидантну активність мають речовини флавоноїдної при-
роди (рутин, кверцетин та інші), які у значній кількості містяться у софорі японській (див. табл. 1), що є 
сировиною для промислового одержання рутину і кверцетину Ці сполуки мають найбільшу антирадика-
льну активність та виявляють капілярозмщнювальну, антиоксидантну, противірусну, протизапальну, 
імунотропну і протипроменеву дію. а також мають здатність до комплексоутворення з важкими метала-
ми та радіонуклідами. Рітин нормалізує ритм серия. виступає синергістом аскорбінової кислоти та спри-
яє її накопиченню в наднирковиках та печінці. Крім ругину, у плодах софори знайдено такі флавоноїди, 
як кемпферол-3-софорозид, кверпегин-3-рутинознд, генісгеїн-4-софоробіознд. нарцисин та інші. Різно-
видом флавонів є ізофлавонн. які представлені в софорі лікозидом і глюкуронідом геністеїну га виявля-
ють протизапальні й остеотропні (послаблення процесів резорбції кісток та збільшення їхньої мінераль-
ної щільності) властивості [5-9]. 

Наукові праці, випуск 42, том 1 



Одеська національна академія харчових технологій 

Крім флавоноїдів, у плодах софори ідентифіковано 9 сполук флавоноїдної природи (флаванол тетра-
глікозид, софорабіозид, софорафлнвонолозид, геністеїн, текторіднн, сизотрин, 7.4-ді-галол-р-0-
глюкопіранознд та ін.), а також азотовмісну" фенольну сполуку ^ферулоїп-№цис-ферулоїл-путресцин, 
яка разом з іншими флавоноїдами софори блокує активність тирозинази в меланошггах шкіри людини. У 
плодах софори містяться такі мікроелементи, як (мг/г): К— 17,30; Са — 2.20; М є — 1.2; Бе - 0,05. Із водних 
витягів плодів софори японської виділені полісахариди, вміст яких становить 4,9.. .8,16 %. серед них: 
водорозчинних полісахаридів - 3.9...5,0 %, пектинових речовин — 10,3... 15,2 %, геміцелюлози -
7,4. .8,5 % [9] 

Таблиця 1 - Вміст рутину в різних ЧЛСГПНЛХ софори японської 

Показник 

Вміст у софорі японській 

Показник 
бутони пуп'янки суцвіття незрілі плоди плоди, зібрані в зимовий період 

Рутин. % 16,5...20 1 2 . 18 9 . . 1 0 5. 7 3. . .4 

Насіння софори містить 3,5...4 % ізофлавоноїдів. тритерпени, алкалоїди (цитизин. К-метилпитизин. 
софоапрін, матрин, оксиматрин). амінокислоти, полісахариди та до 10 % жирної олії. Склад ліпідної фра-
кції олії: нейтральних ліпідів — 39.04.. .40.42 %, гліколіпідів — 9,18...9.73 %, фосфолшідів — 54,95 % сто-
совно загальної маси ліпідної фракції. Фосфолшідн підвищують активність антиоксидантних систем ор-
ганізму. нормалізують роботу печінки і головного мозку, знижують рівень холестерину. Жнрш кислоти 
представлені 15 кислотами. Співвідношення жирних кислот у софорі японській наведене в табл. 2. З них 
у найбільшій кількості міститься пальмітинова, лінолева, олеїнова та стеаринова, домінує лінолева -
54.95 %, яка належить до ПНЖК родини омега-6. Відсутність або недостатня кількість таких кислот за-
тримує ріст молодого організму, знижує репродуктивні функції, сприяє процесу тромбоутворення. 
ПНЖК підвищують тонус кровоносних судин, знижують рівень григлщеридів у крові, нормалізують ар-
теріальний тнск. покращують функції внутрішніх оболонок судин. В організмі людини з лінолевої кис-
лоти утворюється весь набір омега-6 кислот [9-11]. 

Т .4 5 ли ця 2 — Співвідношення жирних кпслот в олії, виділеній з насіння софори японської 

Жирні кислоти НЖК МНЖК ПНЖК 
Вміст, % 4 63 75,3 

У фармацевтичній промисловості на основі софорн японської виготовляють препарати, шо запобіга-
ють капілярним крововиливам, зміцнюють стінки кровоносних судин, мають заспокійливу, антитоксич-
ну, антигельмінту. радіопротекторну, фунтщидну та протизапальну дію. Крім того, софора японська ефе-
ктивно діє на процеси нормалізації маси тіла, зниження рівня глюкози і холестерину у сироватці крові, 
проявляє протипухлинну активність, застосовується при лікуванні безпліддя і має яскраво виражену ан-
тибактеріальну дію щодо бактерій S.auieus. Srr.haemolyticus. Str.milis. Ps.aerogiuasa. E.coli. B.subtilis, 
Крпеишошае, C.albicans. Препарати, виготовлені на основі софори японської, є нетоксичними. шо не 
обмежує. її використання у харчовій промисловості [7, 9, 12-15]. 

Незважаючи на значну кількість біологічно активних речовин, на сьогодні використання софори 
японської обмежується лише фармацевтичною промисловістю. Нами запропоновано використання софо-
рн японської як сировини, шо містить антиоксидант природного походження д ія стабілізації рослинної 
олії, оскільки окисні процеси, які відбуваються в оліях у процесі зберігання за температури 25. ..ЗО °С. є 
причиною змін не тільки їхніх органолептичних властивостей, але й зниження її харчової та біологічної 
шнностї. Для доведення ефективності використання софорн японської як антиоксиданту було отримано 
нерафіновану соняшникову7 олію, оброблену плодами софорн японської, та досліджено її на стійкість до 
процесів окиснення під час зберігання, встановлено бактерицидні властивості щодо патогенної мікро-
флори та загальну антиоксидантну активність. 

Для встановлення стійкості до процесів окиснення соняшникову олію, отриману методом холодного 
пресування та оброблену" подрібненими плодами софорн японської у кількості 10 % до її маси в умовах 
розрідження при перемішуванні за температури 25...ЗО С. зберігали протягом б місяців за температури 
20...25 °С у негермеїичній ємності без доступу світла, контролюючи зміну кислотного та пероксидиого 
числа з періодичністю один раз на місяць. Результати досліджень наведено на рис. 1, 2. 
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Наведені результати свідчать про те. що олія, оброблена плодами софори японської, виявляє бакте-
рицидні властивості стосовно бактерій Е.соїі та S. Aureus. У зв 'язку з цим ноже бути використана як си-
ровина для виробництва харчових продута їв, що піддаються мікробіологічному псуванню. викликаному 
вищевказаними збудниками. 

Нерафіновану соняшникову олію, оброблену плодами софори японської, досліджено на загальну ан-
тиоксидантну активність у перерахунку на вітамін Е (див. табд. 4). Загальна антиоксидантна активність 
обробленої олії зростає в 1,7 разу в порівнянні з необробленою. що підтверджує, ефективність викорис-
тання плодш софори японської. 

Т а б л и ц я 4 - З а г а л ь н а а н т и о к с и д а н т н а а к т и в н і с т ь олії де та п ісля оброблення софорою я п о н с ь к о ю 

Показник 
Олія соняшникова нерафі-

нована (контроль) 
Олія, оброблена софорою 

японською 
Загальна антиоксидантна активність у пе-
рерахунку на вітамін Е, м г % 

48.3 83Д 

Висновки . У результаті проведених досліджень доведено доцільність та ефективність використання 
софори японської в олійно-жировій галузі харчової промисловості з петою підвищення стійкості олії у 
процесі зберігання, підвшпення загальної антиоксидантної активності та виявлення бактерицидних влас-
тивостей стосовно патогенної мікрофлори. 
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