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Особливе значення в раціоні людини мають вітаміни. Вітаміни, як і ферменти чи 

гормони, відіграють надзвичайно важливу роль. 

 Добова потреба людського організму у вітамінах залежить від різних факторів, 

зокрема, умов праці, фізичного стану. При вагітності, різних захворюваннях потреба 

організму у вітамінах зростає. Як правило, вона не задовольняється за рахунок звичайного 

харчового раціону. Слід спеціально підбирати відповідні природні продукти або вживати 

полівітамінні препарати. 

 Порушення синтезу вітамінів або їх засвоєння буває внаслідок зловживання 

алкоголем, курінням, під впливом сульфаніламідів і антибіотиків, при шлунково-кишкових 

(проноси, виразкова хвороба) та інфекційних захворюваннях, різних отруєннях, при хво-

робах печінки, нирок і сечового міхура та при ураженні нервової системи. Без вітамінів 

неможливий синтез ферментів, гормонів. Завдяки вітамінам підвищуються захисні функції 

організму, зберігаються працездатність і міцне здоров'я [1]. 

Першочергове значення для людини мають такі вітаміни, як А,В1,В2,С,D,Р [2]. 

            Таблиця 1 
Вітамін Функція Наслідки дефіциту В яких продуктах 

зустрічається 
А  

ретинол 
необхідний для зору та костей, а 
також здоров'я шкіри, волосся та 
роботи імунної системи 

рогове переродження епітеліальної 
тканини, сухість шкіри, злущування її, 
зниження імунітету організму до 
інфекцій, простудних захворювань, 
ослаблення зору, відкладення каменів у 
жовчному і сечовому міхурах, у 
нирках; симптоми - сутінкова сліпота 
(куряча сліпота). 

вершкове масло, молоко, 
яйця, риб'ячий жир, печінка, 
морква, помідори, абрико-
си. 

*В1 
тіамін 

забезпечує нормальну 
функціональну діяльність нервової, 
серцево-судинної систем, шлунково-
кишкового тракту 

Прояв авітамінозу - хвороба бері-
бері (параліч). 

неочищений рис, горох, 
дріжджі, печінка, нирки 

В2 

рибофлавін 
важливий компонент у білковому, 
жировому та вуглеводному обміні, 
бере участь у підтриманні 
нормальної зорової функції ока, 
нормалізує функції шкіри. 

симптоми - поява тріщин і виразок 
біля рота, лущення шкіри, анемія, 
кон'юнктивіт. 

дріжджі, гречані крупи, 
житній хліб, квасоля, сир, 
молоко, яйця, серце, язик, 
печінка. 

В6 
піридоксин 

необхідний для синтезу білків, від-
новлення функцій печінки, нервової 
системи, покращує ліпідний обмін 
при атеросклерозі. 

себорейний дерматит, глосит, анемія, 
порушення психіки, судоми в дітей. 

дріжджі, м'ясо, яйця, 
боби, горох, картопля, 
зелений перець. 

В9 
фолієва кислота 

має антианемічний ефект, у період 
вагітності виконує захисну функцію 
відносно дії тератоген-них 
факторів, бере участь в обміні та 

спостерігаються стомлюваність, 
анемії, виразковий стоматит, глосит, 
оніміння нижніх кінцівок, відсутність 
апетиту, діарея, випадіння волосся, 

печінка, дріжджі, салат, 
морква, харчова зелень, ка-
пуста, буряк, картопля. 
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синтезі аміно- і нуклеїнових 
кислот. 

депресія. 

В12 

ціанкобаламін 
впливає на процеси фізіологічного 
дозрівання всіх клітин організму, 
особливо клітин крові і 
гепатоцитів, сприятливо впливає на 
функцію печінки та нервової 
системи. 

анемія (недокрів'я). Синтезується бактеріями 
кишок людини. 

В15 

пантотенова кислота 
відіграє важливу роль у процесах 
окиснення, бере участь у 
вуглеводному і жировому обміні, у 
синтезі ацетилхоліну. 

запаморочення, слабкість, 
стомлюваність, нудота, блювання, 
безсоння. 

дріжджі, яловича печінка 
і нирки, злаки, яйця, ікра. 

С** аскорбінова 
кислота 

забезпечує нормальне дихання 
клітин і міцність стінок 
кровоносних судин, у тому числі й 
капілярів, сприяє загоєнню ран, 
підвищує опірність організму ін-
фекційним хворобам, знижує ризик 
виникнення пухлин, стимулює 
біохімічну активацію вітамінів 
групи В. 
 

 свіжі овочі, фрукти і 
ягоди. 

Р  
рутин 

зменшує окиснення аскорбінової 
кислоти і адреналіну, нормалізує 
проникність стінок судин, знижує 
кров'яний тиск при гіпертонічній 
хворобі. 

ламкість невеликих кровоносних 
судин, що призводить до 
крововиливів і кровотечі. 

апельсини, зелений чай, 
шипшина, горобина, 
сливи, салат, вишня, 
шкірочка винограду. 

РР нікотинова 
кислота 

забезпечення процесів біологічного 
окиснення. 

пелагра - захворювання, для якого 
характерні порушення функцій 
нервової системи, проноси, порушення 
пігментації шкіри на руках і ногах. 

синтезується в організмі 
людини. Джерелом її є 
різні крупи (гречані, 
перлові), квасоля, горох, 
гриби, печінка, баранина, 
телятина, риба, дріжджі, 
висівки. 

Н  
біотин 

має високу біологічну активність і 
бере участь у регуляції обміну жирів і 
вуглеводів, зокрема холестерину. 

погіршується стан шкіряного 
покриву, виникає дерматит, випадає 
волосся, атрофуються смакові сосочки 
язика. 

В організмі синтезується 
мікроорганізмами кишечни-
ку. Багато його міститься 
в курячих яйцях, 
дріжджах. 

Е  
токоферол 

впливає на діяльність серцево-
судинної системи, статевих залоз, 
має антиоксидантні та 
радіопротекторні властивості. 

анемія, зміни в крові, ураження 
скелетної та м'язової тканин, 
неврологічні порушення, нейром'язова 
патологія в дітей. 

рослинна олія (особливо 
кукурудзяна), молоко, 
яйця, салат. 

D ергокальциферол регулює обмін фосфору і кальцію в 
організмі, сприяє їх всмоктуванню і 
своєчасному депонуванню в 
новоутвореній кістковій тканині. 

у дітей виникає рахіт, остеомаляція, 
збільшується імовірність переломів 
кісток. 

Утворюється в шкірі під 
дією УФ променів 
сонячного світла; міститься 
у вершковому маслі, сирі 
та ін. молочних продуктах, 
яєчному жовтку, риб'ячому 
жирі, ікрі; кропиві, 
петрушці, грибах 

*Вітамінів групи В налічується більше десяти. Наслідки їх нестачі приведені у таблиці 1. 
** У 100 г ягід шипшини міститься від 300 до 500 мг вітаміну С, смородини - до 300 мг, 

мандарин - 30 мг, яблук - 30 мг, лимонів - 40 мг, помідорів - 40 мг, хрону - 200 мг, картоплі 

- 10-20 мг, цибулі зеленої (перо) - 60 мг. 

Тривале зберігання фруктів і овочів призводить до зменшення вмісту кількості вітаміну 

С, а термічна обробка викликає руйнування значної кількості вітаміну С. Він також легко 

руйнується киснем повітря.  

 
 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Гончаренко М.С., Бойчук Ю.Д.  Екологія людини: Навчальний посібник. — Суми: 

ВТД «Університетська книга», 2005. - 394 с. 

2. Залевський І..І., Клименко М.О, Екологія людини. – К.: ВЦ «Академія», 2005. – 288с. 


