
Пацієнт:





 

Шановні друзі,

 
 
У  Лабораторії  Мікроелементів  Біомол  –  МЕД  ТзОВ  ми  виконуємо  кількісний  аналіз

мікроелементів, що знаходяться у волоссі. На підставі власних досліджень а також інформації

із  літературних  джерел  ми  обґрунтували  норми  мінерального  складу  волосся  для

середньоєвропейської  популяції.  Враховуючи   дані  із  медичних  публікацій  на  тему

мінерального обмену за останні кілька десятків років,  ми охарактеризували взаємозв’язки

поміж  мікроелементами.  Результат  мікроелементного  аналізу  проходить  інтерпретацію

лікарями, що співпрацюють із Лабораторією, на підставі пропорцій поміж мікроелементами а

також кількості даних елементів. 
У випадку,  якщо  приймаються  ліки,  перш ніж  починати  приймати  препарати  коректори

харчування, має бути консультація в лікаря, який призначив прийом ліків. Ми пропонуємо такі

типи суплементації: профілактичну, при патології, в період реабілітації та для спортсменів.

Кожен тип суплементаці вимагає індивідуального підходу до інтерпретації результату анализу

а згодом і в застосуванні відповідної  програми корекції харчування. 
Під  час  прийому  препаратів  –  коректорів  харчування  в  деяких  випадках  може  з'явитись

погіршення самопочуття.  В такій ситуації  рекомендується звернення до лікуючого лікаря.

Погіршення самопочуття може бути спричинене процесами виведення токсинів із організму.

Безпосередньою причиною є токсичні мікроелементи, що були згромаджені в твердих тканинах

а потім починають переміщатися в кров, а в подальшому в сечу.  Погіршення самопочуття має

бути минущим. В цей період можна на кілька днів зменшити наполовину дози препаратів –

коректорів харчування. 
Із  нашою  лабораторією  співпрацює  багато  лікарів  різних  спеціальностей.  Результат

дослідження та  наша інтерпретація  мінерального  обміну є  для  них допоміжним методом

діагностики,  який  дає  можливість  ретельніше  розпізнати  причини  деяких  метаболічних

розладів. 
За лікарем залишається заключне рішення щодо застосування правильного способу корекції

харчування організму даного Пацієнта. 
 
 

Управління  
Біомол – МЕД ТзОВ



 

1. Вступ

 

Результати дослідження мінерального обміну, які Ви отримуєте, є доповненням біохімічних

аналізів. Мікроелементний аналіз, в поєднанні із лікарським опитуванням чи обстеженням, є

цінним  джерелом  інформації,  що  надає  можливість  повністю  оцінити  стан  здоров’я  та

характерні риси метаболічного типу. На швидкість метаболічних процесів можуть впливати

багато факторів, зокрема фізична праця, праця розумова, емоційні стани, низька чи висока

температура навколишнього середовища, стан травлення та перетравлювання їжі, підвищений

вміст деяких гормонів у крові, особливо гормонів щитовидної залози та кори наднирників.

Відповідна інтерпретація  лікарського опитування (а  в  даній ситуації  анкети Пацієнта)  та

результату мікроелементного аналізу надає можливість вказати оптимальний спосіб харчування

організму. 
Характеристики,  що  використовуються  в  описі  "Збільшена  кількість"  lub  "Підвищена

кількість"  itp.  не  потрібно  розглядати  як  патологію,  а  тільки  як  відображення  стану

метаболічних процесів. Правильні величини концентрації мікроелементів та пропорції між

ними можуть бути розцінені тільки як один із параметрів, що характеризують недостатність чи

надлишок даного елемента. 
Дослідження мінерального обміну виконуються понад 30 років у багатьох наукових центрах

світу. Результати мікроелементного аналізу можуть: 

- виявити схильності до певних захворювань,

- підвищити ефективність терапевтичних заходів, що вже виконуються,

- проявити розлади, що є супутніми при багатьох патологіях.

Базуючись на результатах досліджень ми пропонуємо Вам індивідуальні поради дієтетичні

та програму суплементації (вітаміни-мінерали-антиоксиданти), метою якої є покращення стану

здоров’я. 

 

2. Основи інтерпретації результату мікроелементного аналізу волосся

 

Організм людини є біохімічною фабрикою, на якій немає перерв у виробництві.  В кожній

клітині відбуваються процеси катаболічні (спалювання), в яких утворюється енергія, що є

необхідною  для  підтримування  всіх  фізіологічних  функцій  організму.  Спосіб,  яким  ми

отримуємо та  витрачаємо  енергію,  залежить  від  наших генів  та  середовища,  в  якому  ми

живемо.   
     Метаболізм – це обмін матерії, тобто рівновага між катаболізмом та анаболізмом. Протягом

року доросла людина споживає понад 1 тону їжі, в якій міститься приблизно 70% води. В склад

їжі  входять  цукри,  жири  та  білки.  Цукри  та  жири  є  базовими  джерелами  енергії,  що

утворюється  в  катаболічних  процесах.  Білок  є  базовим  джерелом  матеріалу,  із  якого

відтворюється  наш  організм  в  анаболічних  процесах.   
     В нашому організмі тільки нервова система та система м’язів складаються з тих самих

клітин на протязі цілого життя. Всі інші тканини підлігають заміщенню. Залежно від швидкості

метаболічних обмінів, нові генерації клітин можуть з’являтися в організмі кожні кілька днів,

тижнів або місяців. Якість відновлених тканин залежить, передусім, від способу харчування.

Тип повільний Д 
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Як можна визначити та окреслити свою власну біохімічну індивідуальність?  
Яким чином можна об’єктивно окреслити наші індивідуальні харчові потреби?  
 
     З давніх давен науковці шукали способу впорядкувати різнорідність людської раси. Завжди

відправним пуктом був специфічний спосіб використання біохімічної енергії на фізичному та

емоційному рівні. Найновіші дослідження вказують на інтенсивність праці залоз внутрішньої

секреції (щитовидна залоза та наднирники) 
 
На цій основі можна окреслити наступні метаболічні типи. 

- тип адреналіновий – особа кремезна, з атлетичною будовою тіла, спокійна, терпляча,

поблажлива; для підтримання здоров’я для неї необхідні фізичні навантаження, які

запевнюють організму більшу кількість кисню; така особа любить домінувати у своєму

оточенні; найкращою для цієї людини є високобілкова дієта та трьохразове харчування

протягом доби; якщо ця людина повніє, її повнота є черевною, що може мати великий

вплив на ліпідний профіль крові (в процесі метаболізму домінує кальцієвий обмін) 

- тип щитовидної залози – особа швидка, енергійна, нетерпляча, любить інтенсивну працю,

часто доводить себе до крайнього виснаження, щоб з часом відновити форму і знову тяжко

працювати; завдяки швидкому спалюванню може їсти багато без шкоди для фігури; добре

функціонує навіть, якщо їсть тільки один раз на добу; висока інтенсивність життя часто

викликає порушення функції щитовидної залози; коли з’являється надлишкова вага –

зайвих кілограмів позбутися важко (в процесі метаболізму переважає фосфорний обмін)

- тип гіпофізарний – особа худорлява, струнка, байдужа до потреб власного організму; тип

інтелектуала, який керується перш за все логікою; професійна активність чергується у

такої людини з нехіттю до праці та депресією; для такої особи відповідною буде

вегетаріанська дієта та вживання їжі 4-5 разів протягом доби; така особа піддається

залежності від розмаїтих стимуляторів (в процесі метаболізму переважає сірковий обмін) 

 

 Тип повільний Д                                                                                                                                                                             

Між людьми існують значні фізіологічні та анатомічні відмінності. Ці відмінності додатково 

посилюються різними чинниками середовища та генетикою. Кожний організм є біохімічною 

індивідуальністю, яка має неоднорідні харчові потреби. Внесок: не існує єдиної універсальної 

дієти для всіх. 
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 Тип повільний Д                                                                                                                                                                                  

3. Результат мікроелементного аналізу волосся

Мікроелементний аналіз волосся виконано на спектрометрі ICP Optima 5300 DV Perkin Elmer

 2013-01-14

 Елементи

 b - кількість досліджувана
 p - вміст правильний
 d - допустима межа

 Ca Кальцiй +217 %
 Na Натрiй -26 %
 K Калiй -45 %
 P Фосфор +12 %
 Zn Цинк -23 %
 Mg Магнiй -79 %
 Fe Залiзо -41 %
 Cu Мiдь -24 %
 Mo Молiбден -41 %
 Co Кобальт -85 %
 Cr Хром -19 %
 Li Лiтiй -57 %
 Sr Стронцiй +52 %
 Ni Нікель -59 %
 Mn Марганець +72 %
 Se Селен +94 %
 V Ванадiй -53 %
 B Бор -7 %
 Ba Барiй -33 %
 S Сiрка +38 %
 Ge Германiй -44 %
 Si Кремнiй -71 %
 I Йoд -60 %
 Sn Олово -8 %

 Елементи  токсичні
 b - кількість досліджувана
 p - вміст допустимий
 d - допустима межа

 As Aрсен -85 %
 Hg Ртуть -90 %
 Al Алюмiнiй -80 %
 Cd Кадмiй -97 %
 Pb Свинець -96 %
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Пропорції

Пропорції
b - досліджувальне значення
p - вміст правильний
d - допустима межа

Ca/P +103 %
Na/K +35 %
Ca/K +381 %
Zn/Cu +67 %
Na/Mg +725 %
Ca/Mg +2417 %
Fe/Cu +18 %
Ca/Na +105 %
Cu/Mo -35 %
Fe/Co +214 %
Ca/Sr +49 %
Ca/Fe +277 %
K/Li +29 %
K/Co +277 %
Ca/Si +985 %
I/Se -79 %

Пропорції  токсичні
b - досліджувальне значення
m - мінімальне значення

Ca/Pb Правильна
Zn/Cd Правильна
Fe/Pb Правильна
Mg/Pb Правильна
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94.2

25.0

Ca/Fe
0

2 0

4 0

6 0

8 0

100

120

140

160

180

200

220

240

b

p

195.7

131.0

Ca/Sr

0

7

1 4

2 1

2 8

3 5

4 2

4 9

5 6

6 3

7 0

7 7

b

p

70.5

6.5

Ca/Si
0

3

6

9

1 2

1 5

1 8

2 1

2 4

2 7

3 0

3 3

3 6

b

p

33.0

4.0

Na/Mg
0

0,324

0,648

0,972

1,296

1,62

1,944

2,268

2,592

2,916

3,24

3,564

3,888

b

p

3.24

2.4

Na/K
0

753

1 506

2 259

3 012

3 765

4 518

5 271

6 024

6 777

7 530

8 283

b

p

7534.0

2000.0

K/Co
0

324

648

972

1 296

1 620

1 944

2 268

2 592

2 916

3 240

3 564

3 888

b

p

3235.0

2500.0

K/Li

0

138

276

414

552

690

828

966

1 104

1 242

1 380

1 518

b

p

1383.6

440.0

Fe/Co
0

0,106

0,212

0,318

0,424

0,53

0,636

0,742

0,848

0,954

1,06

1,166

1,272

1,378

b

p

1.06

0.9

Fe/Cu
0

6 3

126

189

252

315

378

441

504

567

630

693

756

819

b

p

406.0

625.0

Cu/Mo
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

1 6

b

p

13.39

8.0

Zn/Cu
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

1 2

1 3

b

p

2.1

10.0

I/Se

0

680

1 360

2 040

2 720

3 400

4 080

4 760

5 440

6 120

6 800

7 480

b

m

6795.0

84.0

Ca/Pb
0

1 272

2 544

3 816

5 088

6 360

7 632

8 904

10 176

11 448

12 720

13 992

b

m

12720.0

500.0

Zn/Cd
0

7

1 4

2 1

2 8

3 5

4 2

4 9

5 6

6 3

7 0

7 7

b

m

72.1

4.4

Fe/Pb
0

4

8

1 2

1 6

2 0

2 4

2 8

3 2

3 6

4 0

4 4

b

m

39.0

6.0

Mg/Pb

Тип повільний Д

Сторінка 7 з 56



 

ЕНЕРГЕТИКА

ШВИДКО ПОВІЛЬНИЙ

Опис  4.1.

СИМПАТИК/ПАРАСИМПАТИК

СИМПАТИК ПАРАСИМПАТИК

Опис  4.2.

ТРАВЛЕННЯ

ШВИДКИЙ ПОВІЛЬНО

Опис  4.3.

СТАРІННЯ ВІЛЬНИХ РАДИКАЛІВ

ШВИДКИЙ ПОВІЛЬНО

Опис  4.5.

ЕНДОКРИННІ ФУНКЦІЇ

КОРИ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ - ЕФЕКТИВНІСТЬКОРИ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ - ЕФЕКТИВНІСТЬ

ХОРОШИЙ СЛАБКА

Опис  4.4.

ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ - ЕФЕКТИВНІСТЬЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ - ЕФЕКТИВНІСТЬ

ХОРОШИЙ СЛАБКА

Опис  4.4.

МЕТАБОЛІЧНИЙ БАЛАНС

КАТАБОЛІЗМ АНАБОЛІЗМ

Опис  4.7.

ВІДПОВІДЬ НА СТРЕС

ХОРОШИЙ ЗЛИЙ

Опис  4.6.

КИСЛОТНО-ЛУЖНИЙ БАЛАНС

СЕЧОВА КИСЛОТА ПІДКИСЛЕННЯСЕЧОВА КИСЛОТА ПІДКИСЛЕННЯ

TАК НІ

Опис  4.8.

ПІДКИСЛЕННЯ З МОЛОЧНОЮ КИСЛОТОЮПІДКИСЛЕННЯ З МОЛОЧНОЮ КИСЛОТОЮ

TАК НІ

Опис  4.8.

 Тип повільний Д                                                                                                                                                        

Характеристика метаболічного типу. Домінуючі ознаки у рамці.

Сторінка 8 з 56



Назва Опис

Кальцію до фосфору
Ca/P Фосфор являється необхідним у всіх циклах виробництва енергії в

клітині. Пропорція між кальцієм та фосфором вказує, чи має місце
явище накопичення фосфору або кальцію, окреслює який тип
енергетичного обміну домінує в організмі. Фосфор являється
основним складником високоенргетичних зв’язків (носіїв енергії).
Кальцій бере участь в  переносі імпульсів до нервової системи. Їх
взаємне відношення окреслює швидкість енергетичних процесів в
організмі. В твоєму організмі домінує повільне створення енергії.

Натрій до калію
Na/K Співвідношення між натрієм та калієм показує як працюють

надниркові залози. Високе співвідношення між натрієм та калієм
означає збільшення ретенції натрію, що може бути викликане
збільшенням виділяння альдостерону. Це може бути реакція
організму на стрес. Високе співвідношення між натрієм та калієм
в організмі окреслює ранню відповідь на стрес. Це може бути
зв’язане із явищем компенсації організму і тоді не вимагає
протидії. Може появитися страх, зв’язаний із натуральною
реакцією на стрес.

Кальцію до калію
Ca/K Щитовидна залоза має істотний вплив на метаболізм елементів

кальцію та потасу.  Якщо пропорція кальцію в стосунку до потасу
не відповідає нормі (має високу вартість), це може вказувати на
знижену функцію щитовидної залози (це не мусить означати
гіпофункцію щитовидної залози).

Цинку до міді
Zn/Cu Цинк та мідь зв’язані я дією статевих гормонів (естрогенів та

прогестерону). Невідповідна пропорція між цинком та міддю
може вказувати на гормональні порушення. При надмірі міді
може появитися черезмірне виділення естрогену. А при надмірі
цинку може мати місце черезмірне виділення прогестерону.
Концентрація цих мікроелементів може бути суттєвою вказівкою
для викриття невідповідної кількості статевих гормонів. Недобір
естрогену та міді може причинитися до остеопорозу, провадити
до порушень в період менопаузи. Висока концентрація естрогенів
та міді може впливати на повставання синдрому
пременструального напруження та проблеми з відсутністю
менструацій. В твоєму організмі невідповідна пропорція між
цинком та міддю вказує на високу концентрацію прогестерону у
відношенні до естрогенів.

Натрій до магнію
Na/Mg Концентрація мікроелементів натрія та магнія безпосередньо

зв’язана з величиною тиснення крові. Низька концентрація натрія
в організмі при низькому співвідношенні Na/Mg може свідчити
про зменьшене виробництво альдостерону.

 Тип повільний Д                                                                                                                                                       

Інтерпретація пропорції біоелементів
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4. Характеристика типу метаболізму (біологічний аспект)

 

Тип повільний Д / Симпатик / метаболізм з ознаками гіпофізарного типу

 

4.1. Енергетична система організму

 

Фосфор є необхідним в усіх циклах перетворення енергії у клітині. Пропорція між кальцієм та

фосфором  вказує  на  накопичення  фосфору  або  кальцію  у  клітинах  та  окреслює  тип

енергетичного  обміну,  який  переважає  в  організмі.  Фосфор   є  основним  складником

високоенергетичних  сполук  (носіїв  енергії).  Кальцій  підтримує  життєздатність  клітин

(транспортування поживних речовин через біологічні мембрани) та бере участь у передачі

імпульсів  до нервової  системи.  Співвідношення кальцію та фосфору окреслює швидкість

енергетичних процесів  в  організмі. 

 

Тип повільний Д                                                                                

Кальцію до магнію
Ca/Mg Магній є модифікатором дії кальцію, який є іоном, змушуючим

 м’язи до скорочення. Пропорція Ca/Mg має вплив на стан
 відповідної напруги м’язів. Кальцій та магній являються
 істотними елементами, які беруть участь в реакціях скорочення
 м’язів. Якщо співвідношення поміж кальцієм та магнієм є
 невластивим, може це привести до сильнішої напруги м’язів або
 навпаки, до обниження цієї напруги. Довготривале утримання
 невластивої пропорції може також, викликати розлад кісткової
 системи, нервової системи та системи травлення. У твоєму
 організмі пропорція Ca/Mg вказує на насилену напругу м’язів, яка
 може проявлятися частими судорогами та відчуттям постійної
 напруги, розладом системи травлення (запори), а також може
 викликати переміщення кальцію у організмі з місць, в яких
 кальцій концентрується у збільшеній кількісті до місць з меншою
 місткістю цього елементу (трансмінералізація).
 Трансмінералізація полігає на переміщенні кальцію. Можна її
 поділити на три головні етапи: усмоктування у кішках,
 накопичення у кістках та видалення з сечею. У припадку
 неправильної пропорції Ca/Mg може відбуватися вимивання
 кальцію з кісткової системи, що веде до остеопорозу.

Міді до молібдену
Cu/Mo Фізіологічний вплив молібдену залежить від взаємодії його з

 іншими елементами. Винятково важливу роль відіграє властива
 пропорція Cu/Mo. У зв’язку з тим, що мідь і молибден являють
 собою антигонні елементи, надмір молібдену викликає вторинний
 недобір міді. Низький покажчик пропорції міді до молібдену,
 навіть при умові високої концентрації міді, вказує на розлад
 механізмів усмоктування міді.

Заліза до кальцію
Ca/Fe Взаємна пропорція кальція та заліза, подібно, як і пропорція заліза 

 та міді, показує напрямок обміну заліза в організмі. Відбігаюче
 від норми взаємне відношення між кальцієм та залізом, з приводу
 низької місткості заліза, може вказувати на тенденції до анемії.
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4.2. Оцінка рівноваги в автономній нервовій системі, рівновага симпатик/парасимпатик

 

В межах нервової системи можна виділити центральну нервову систему (ЦНС), периферійну

нервову систему (ПНС) та вегетативну нервову систему (ВНС). Центральна нервова система

складається  з  головного  та  спинного  мозку.  Периферійна  нервова  система  складається  з

сенсорних  нейронів,  сукупностей  нейронів  та  нервів,  що  сполучають  їх  між  собою  та  з

центральною нервовою системою. Вегетативна нервова система поділяється на два підрозділи:

симпатичну та парасимпатичну системи. ВНС є частиною нервової системи, яка не підлягає

нашій волі. Регулює діяльність внутрішніх органів. Кожна людина в залежності від ситуації

може мати домінацію симпатичної  або парасимпатичної  системи.  Ця рівновага є  формою

використання енергії в організмі. Наприклад, коли споживаємо їжу, стаємо парасимпатиками

(збираємо енергію), а коли біжимо – симпатиками (використовуємо енергію). 

 

 

4.3. Травлення

 

 

 

4.4. Ендокринні функції

 

Профіль мінерального обміну вказує на підвищену функцію надниоників та обнижену функцію

щитовидної залози (слід не милити з гіпофукцією вже названих залоз внутрішньої секреції).

Постійне внутрішнє середовище (гомеостаз) безпосередньо залежить від серцово-судинної

системи, системи дихання, системи травлення, терморегуляції та залоз внутрішньої секреції. 

Результат вказує на те, що в організмі пацієнта переважають сповільнені процеси
енергетичного обміну або, так званий, сповільнений метаболізм.

Домінація (перевага) симпатичної системи
Збудження симпатичної системи прискорює катаболічні процеси. Викликає приспішення

праці серця, звуження кровоносних судин, підвищення кров’яного тиску, зменшення
виділяння шлункового соку, сечи та поту, розширення бронхів, затримання перельстатики

кишечнику, розширення зіниць.
Це людина, яка має багато енергії, але на короткий час, яка діє швидко, легко приймає

рішення, мало відпочиває, має добре самопочуття на протязі більшої частини дня.
Людина, яка хоче надовго утримати такий стан, потребує зрівноваження вегетативної

системи частиною парасимпатичною шляхом збільшеного споживання калію та магнію.Це
запевнює ретенцію кальцію та фосфору, що збільшує симпатичну активність.

Рекомендується досить велика фізична активність (організм повинен добре пропотіти); це
найліпший вид релаксу організму.

Профіль мінерального обміну вказує на повільний обмін речовин у організмі. Такий стан
може бути викликаний споживанням обмеженої кількості білків і великої кількості

вуглеводів, передусім, простих. Обмежене всмоктування поживних речовин викликає
сповільнення енергетичних процесів і загального метаболізму. Люди з таким типом

метаболізму можуть мати поганий апетит та тенденції до нерегулярного споживання їжі.

Тип повільний Д  
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4.5. Як швидко старіє твій організм?

 

Організм людини старіє від дня народження. Описано кілька способів старіння. Найбільший

вплив  на  те,  як  відбуваються  процеси  старіння,  мають  процеси,  пов’язані  з  вільними

радикалами.  Найбільша  група  серед  радикалів  це  реактивні  форми  кисню.   
Якщо творення вільних радикалів має обмежений характер, тоді виконують вони позитивну

роль у організмі. Коли кількість вільних радикалів є велика, вони можуть викликати великі

ушкодження організму та цивілізаційні хвороби.  
Така теорія старіння основана на відповідній реакціїї дихального ланцюга. З віком ця реакція є

нижча. Особливо це стосується осіб, яким вже виповнилося 50 і більше років.  
 У кожному місці,  де  існує  можливість  повставання вільних радикалів,  організм утворив

охоронні механізми, які розміщені у такий спосіб, щоб взаємно доповнюватися.Найвищою є

ензиматична охорона. Її ефективність запевнюють цинк, мідь та манган. Якщо ензиматичний

бар’єр є слабкий, охоронну роль приймають на себе селен, вітаміни-антиоксиданти Е, А,та С,

біофлавоноїди та інші рослинні антиоксиданти.Поміж процесами старіння , щоденною дієтою

та правильною діяльністю антиоксидантного бар’єра існує стисла залежність. На осноів цих

даних можна оцінити рівень пошкоджень,  які  є  результатом впливу вільних радикалів  та

окреслити як швидко старіє  організм.   
 

 

 

4.6. Оцінка психо-емоціональної рівноваги – реакція на стрес

 

У медиціні стрес є станом, який проявляється сукупністю неспецифічних змін, викликаних у

цілій біологічній системі людини діяльністю стресогенного фактора. Психічними стресорами

можуть бути кожний з факторів (наприклад, біологічний, хімічний, термічний фактори, тяжка

напруга або її  відсутність,  втомленість,  зміни погоди, токсичні фактори, емоції,  фізичний

контакт  з  оточуючим  світом,  хвороби),  який  викликає  у  меншому  чи  більшому  ступені

неспицифічні зміни. Стресори викликають розлад гомеостазу організму. У припадках, коли

стресор є дуже сильний (або коли стресор діє тривалий час), доходить до стану, коли організму

не  вистачає  захисних  засобів.  У  такій  ситуації  підвищується  ризик  проявлення  багатьох

паталогій, наприклад, хворіб судинної системи, ревматичні хвороби, порушення травлення,

Ефективний антиоксидантний бар'єр добре охороняє організм від приспішення процесів
старіння. Відповідний спосіб харчування та психофізична активність може бути

найліпшим еліксіром молодості .

 Тип повільний Д                                                                                                                                                                 

Пацієнт, у якого домінація швидкого творення енергії є довготривалою може мати (але не 

мусить – стиль життя, ліки, суплементи та дієта можуть виключити нижчевказані симптоми): . -  

низький кров’яний тиск

-  стан хронічної напруги

-  збільшення ваги тіла в області стегон

-  почуття холоду

-  низька температура тіла.
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- Стадія тривоги - стимуляція кори наднирників до виділяння  кортикостероїдів.

- Стадія адаптації - зміни в організмі, які мають допомгти витримати стрес.

- Стадія виснаження - коли стресор триває надто довго доходить до хвороби.

 

Стрес не мусить бути шкідливий (стрес/дистрес). Життя людини проходить у постійному

стресі. Така ситуація є неминучою, а навіть необхідною для життя. Некотрі види стресу можуть

бути мотиваційними та позитивними. Натомість дистрес є деструкційним для організму.

Довготривалість такого стресу може викликати погіршення стану здоров'я людини. 

Пропонована дієта має пристосувати організм до відповідної (адекватної) відповіді організму

на стрес в залежності від сили стресогенного фактора та ступеня загрози. Правильна реакція дає

можливість перейти на нижчі рівні стресу (відстресування - релакс). 

 

 

 

4.7. Оцінка метаболічної рівноваги – катаболізм/анаболізм

 

Метаболізм - це сукупність хімічних реакцій та енергетичних змін, які відбуваються у клітинах.

Метаболічні  процеси  дозволяють  клітині  рости  та  розмножуватися,  окреслювати  свою

внутрішню структуру,  а  також відповідати на зовнішні подразники.  Метаболічні  процеси

ділться  на два типи: анаболізм, тобто "будова" і катаболізм, тобто „спалювання”. В період

дозрівання повинен домінувати анаболізм, який у дорослої людини повинен рівноважитися

катаболічними процесами. У дорослої людини, в припадку домінації анаболічних процесів,

може дійти до підсилення процесів відкладення жиру у жировій тканині, що призводить до

надмірної ваги. Збільшена домінація катаболічних процесів свідчить про можливість генерації

надміру енергії,  що у свою чергу може бути пов’язаним з генерацією в організмі більшої

кількості  вільних радикілів і  загрозою цивілізаційними хворобами.  
Мінеральний обмін, який ілюструє пропорції поміж біохімічними елементами, вказує на ефект

дії гормонів (не свідчить про кількість гормонів)  в конкретних органах організму, тобто є

віддзеркаленням  невроендокринних  функцій.  Невеликі  зміни  гормональної  активності  у

короткому  часі  не  впливають   на  рівновагу  мінерального  обміну.  Довготривалі  зміни  в

У твоєму організмі повільний профіль мінерального обміну вказує на довготривалий
повільний метаболізм. Такий стан може призвести до наявності  всіх стадій стресу, т.з.

стадії тривоги, стадії адаптації та стадії виснаження.
Пацієнт, у якого домінує повільне творення енергії, потребує вітамінів групи В.

Результат показує, зміни в організмі, викликані стресом.
Ваш організм може упоратися зі стресом погано.

 Тип повільний Д                                                                                                                                                                     

метаболізму (обмін речовин) або алергічні реакції. Головними регуляторами синдрому стресу є 

мозок, нерви, гіпофіз, щитовидна залоза, надниркові залози, печінка, нирки, кровоносні судини, 

з’єднувальна тканина, білі кров’яні клітини.

Зміни, викликані стресорами, називаються комплексом загальної адаптації.Він охоплює три 

стадії (фази) :
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4.8. Оцінка кислотно-лужного балансу

 

Начастіше ацидоз (підвищена кислотність організму) викликається надміром молочної кислоти

в організмі. Вона витворюється під впливом різноманітних факторів, між іншим, з приводу

недостатньої кількості мінералів та вітамінів, необхідних для творення енергії в клітинах або

під час емоційних/психологічних проблем. Така ситуація може виникнути, коли занадто велика

кількість енергії генерується з гліколізу з невеликою кількістю кисню та слабкого м’язево-

печінкового циклу. Дихання клітин є послаблене, що призводить до енергетичного дефіциту.  
 
Ацидоз  організму  може  проявлятися  у  послабленні  імунологічних  функцій.  Додатково

недостатня кількість вітамінів і/або мінералів може викликати дисфункцію клітинного дихання

різних тканин організму, що може проявлятися постійною втомою. Підвищена концентрація

молочної кислоти є причиною внутрішньоклітинного ацидозу.  Щоб нейтралізувати надмір

кислоти, кальцій починає збиратися в тканинах організму. Кров є добре буфорована і утримує

Са в концентрації  9-11 мг%. Коли концентрація Са знижується до 9 мг% прищитоподібні

залози активують виділення паратгормону, який викликає перенесення Са з кісток та зубів до

м’яких тканин та мітохондрій.  
 
Такий дефіцит енергії може мати вплив на  активність анаболічних та катаболічних процесів.

Якщо такий процес є довготривалий, викликає він гіперфункцію прищитоподібних залоз та

збільшення  кількості  кальцію  та  магнію,  яка  транспортується  до  клітин.  В  результаті

мікроелементного  аналізу  волосся,  на  надмірну  активність  прищитоподібних  залоз  буде

вказувати  підвищена  кількість  кальцію та  магнію. 
 
Другий тип ацидозу викликається споживанням тваринних білків, які містять великі кількості

пуринів,  що  катаболізується  у  сечову  кислоту.  В  припадку   повільної  детоксикації,

підвищується кислотність організму. Щоб нейтралізувати ацидоз прискорюється транспорт Ca

та  Mg до  тканин.  Ефектом мікроелементного  аналізу  буде  підвищений рівень  Ca,Mg і  P.

Результатом  такого  стану  буде  збільшена  втрата  кальцію  з   кісток,  що  призводить  до

остеопорозу, карієсу та кальцифікації м’яких тканин. Ріст рівня Са та Mg у мітохондріях буде

порушувати дихання клітин та швидкість продукції енергії.. Необхідно вирівняти недостатню

кількість вітамінів та мінералів. Необхідним є також, поліпшення механізмів детоксикації

організму та зміна дієти 

 

 Результат вказує на збільшену активність анаболічних процесів. Вибір відповідного
харчування для такої людини залежить від метаболічної рівноваги організму. В багатьох

припадках такий стан може призвести до надмірної ваги.

 Тип повільний Д                                                                                                                                                         

гормональних функціях істотно порушують гомеостаз, ефектом чого можуть бути значні зміни 

в мінеральному обміні. Мікроелементний аналіз волосся дає можливість викрити ці процеси.
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Результат вказує на ацидоз, викликаний надміром сечової кислоти.
Попередня дієта була нерізноманітною, у дієті були, головним чином, білки з високою

місткістю пуринів та невластивих жирів.

Тип повільний Д  
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4.9. Тенденції стану здоров'я

 

- Склонність до повставання анемії з приводу недостатності заліза.

- Можливість прояву гіперстезії нервової системи, напр. на шум, неспокій, проблеми

з засинанням.

- Довготривкий стрес - це може бути зв’язане з невмінням відреагування стресу,

типом метаболізму або недостатністю деяких складників харчування.

- Порушення обміну білків.

- Можливість появлення нервово-м’язових порушень.

- Можливість появлення порушення дії підшлункової залози та селезінки, що може

бути зв’язане з нестабільною концентрацією глюкози в крові, із зменшенням

витворювання підшлунковою залозою ензимів, а також може викликати порушення

поглинання білків та жирів.

- Підвищений ризик повставання атероматозу.

- Склонність до діабету типу ІІ.

Тип повільний Д 
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5. Програма суплементаційна

 

Нижче пропонуємо рекомендовані добові дози. Ці засоби можуть містити мікроелементи та

вітаміни, що відрізняються від тих, в яких є потреба, як видно із отриманого результату. Це

пов’язано із тим, що мікроелементи та вітаміни взаємодіють між собою, що призводить до

оптимального мінерального складу організму.

 

Програма вирівнююча

 

Програма підтримуюча

Суплемент Зранку В обідній час Ввечері

Масло ослінніка / Primose oil 500 mg

щоденно, на протязі три місяці

0 1

30 хвилин перед їдою

0

Молочнокислі бактерії

щоденно, на протязі три місяці

1

перед їдою

0 0

Силімарол (екстраст з насіння
гостропестру) 70 мг

щоденно, на протязі три місяці

0 2

після їжі

2

після їжі

Гесперидин з фруктів і овочів

щоденно, на протязі три місяці

1

після їжі

0 1

після їжі

Комплекс вітамінів В

щоденно, на протязі три місяці

1

після їжі

1

після їжі

0

Магній 200 мг

щоденно, на протязі три місяці

0 1

після їжі

0

Концентрат з ацероли та цитрусові

щоденно, на протязі три місяці

1

перед їдою

1

перед їдою

0

Кальций 300 мг вмісті з Магнієм 125 мг

щоденно, на протязі три місяці

0 0 1

після їжі

Залізо 10 мг + Фолієва кислота  150 мкг

щоденно, на протязі три місяці

1

перед їдою

0 0

Вітамин Д3 2000 IU

кожні два дні, на протязі три місяці

0 1

30 хвилин перед їдою

0

ОМЕГА-3 комплекс  (EPA 180 мг, DHA
120 мг)

щоденно, на протязі три місяці

0 1

30 хвилин перед їдою

2

30 хвилин перед їдою

Клітковина

щоденно, на протязі три місяці

1

перед їдою

0 0

Суплемент Зранку В обідній час Ввечері

Масло ослінніка / Primose oil 500 mg

щоденно, на протязі шість місяців

0 1

30 хвилин перед їдою

0

Тип повільний Д  
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Радимо  використовувати  суплементи  натурального  походження.  Бажано  пити  та

використовувати для приготування їжі очищену воду. Гарним джерелом такої води може бути

набір для фільтрування води. 
 
Увага!: Вищеописана програма є пропозицією для лікарів, які приймають остаточне рішення

про суплементацію. 
З метою покращення всмоктування, суплементи необхідно споживати тільки разом із їжею.

Мета суплементації – це врівноваження кількості мікроелементів у організмі із використанням

їхньої спільної взаємодії.

 
 

Тип повільний Д

 Молочнокислі бактерії 1 0 0

 кожні два дні, на протязі шість місяців перед їдою

 Силімарол (екстраст з насіння
гостропестру) 70 мг 0 1 1

 після їжі після їжі
 щоденно, на протязі шість місяців

 Гесперидин з фруктів і овочів 1 0 1

 щоденно, на протязі шість місяців після їжі після їжі

 Комплекс вітамінів В 1 0 0

 щоденно, на протязі шість місяців після їжі

 Мультівітамін 0 1 0

 щоденно, на протязі шість місяців після їжі

 Концентрат з ацероли та цитрусові 1 0 0

 щоденно, на протязі шість місяців перед їдою

 Кальций 300 мг вмісті з Магнієм 125 мг 1 0 1

 щоденно, на протязі шість місяців після їжі після їжі

 Вітамин Д3 2000 IU 0 1 0

 кожні два дні, на протязі шість місяців 30 хвилин перед їдою

 Клітковина 1 0 0

 кожні два дні, на протязі шість місяців перед їдою

 ОМЕГА-3 комплекс  (EPA 180 мг, DHA
120 мг) 0 1 2

 30 хвилин перед їдою 30 хвилин перед їдою
 щоденно, на протязі шість місяців
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6. Енергетичний баланс та  дієта

 

Енергетична потреба

 

 
 
Загальна потреба в енергії становить відповідно: 

- при сидячому способі життя 

в даному випадку енергетичні потреби організму = 1558 ккал

- якщо спосіб життя середньо активний, тобто, не захищаєтесь від фізичної активності, але

не займаєтесь нею регулярно і вона не дуже виснажлива  

в даному випадку енергетичні потреби організму = 1818 ккал

- якщо спосіб життя справді активний, тобто, регулярно тренуєте якийсь вид спорту  

 в даному випадку енергетичні потреби організму = 2078 ккал

- якщо Ви професійно займаєтесь спортом (відноситься тільки до стадії тренування) 

 в даному випадку енергетичні потреби організму = 2922 ккал

 

 

Рекомендується регулярна щоденна фізична активність в залежності від можливості даного дня

(скільки потрібно "спалити калорій"?). 

Рекомендоване споживання енергії дозволяє підтримувати правильну вагу: ~ 140 ккал dziennie. 

 

Особливо рекомендується спорт (у тому числі споживання енергії протягом однієї години

тренування) 

Iндивідуальні: 

- Aeробіка - 550 kcal/h - (15 min)

- Повільний біг - 600 kcal/h - (14 min)

- Каланнетик - 300 kcal/h - (28 min)

- Інтенсивна гімнастика - 300 kcal/h - (28 min)

- Повільна їзда на велосипеді (10 км/год) - 300 kcal/h - (28 min)

- Художня гімнастика - 210 kcal/h - (40 min)

- Марш-біг (7 км/год) - 500 kcal/h - (17 min)

- Плавання - 400 kcal/h - (21 min)

- Швидкий марш (5 км/год) - 150 kcal/h - (56 min)

 

Групові: 

- Бадмінтон - 400 kcal/h - (21 min)

Енергетична потреба

Тип повільний Д
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ВАГА 

BMI - (абревіатура англійської назви Body Mass Index) індекс маси тіла. 

BMI = вага тіла (в кілограмах) / ріст 2 (в метрах) 

Шкала BMI (відповідно до Всесвітньої Організації Охорони Здоровя ВООЗ) виглядає

наступним чином: 

< 18 занизька вага; 

18,1 - 24,9 правильна вага; 

25 - 29,9 надмірна вага; 

30 - 34,9 oжиріння I ступеня; 

35 - 39,9 ожиріння II ступеня; 

> 40 ожиріння III ступеня (патологічне). 

 

Ожиріння являється причиною багатьох захворювань,  що називаються "хворобами цивілізації".

 До них відносяться зокрема: цукровий діабет, гіпертонія, атеросклероз, камені жовчного

міхура, ішемічна хвороба серця, онкологія, порушення менструального циклу, безпліддя,

хвороби легенів, припинення дихання під час сну, подагра, остеоартрит і багато інших. 

 

Ожиріння являється  комплексним захворюванням, яке виникає  через генетичні, поведінкові та

екологічні причини. 

 

Кожен процес втрати ваги необхідно консультувати з лікарем. Лікар, який контролює весь

процес, повинен бути поінформований зі сторони пацієнта на тему швидкості втрати ваги. 

 

Втрата ваги в межах норми становить приблизно 5% від маси тіла протягом 3 місяців

(наприклад, для людини, яка важить 60 кг це виносить 3 кг втрати ваги; а для особи, котра

важить 80 кг це становить 4 кг ваги). Тоді немає причин до занепокоєння, тому що такі зміни

маси тіла - природні. Якщо пацієнт, який має зайву вагу  або ожиріння хоче схуднути, може

зменшувати свою вагу  приблизно на 5%  від маси тіла на кожен 3-місячній період. Потім маса

тіла повинна устабілізуватися в межах правильної ваги (згідно з BMI). Подальша втрата ваги

буде несприятливою і вимагає медичної консультації. 

 

При ожирінні потрібно кожні 6 місяців робити профілактичний аналіз крові – морфологію і

ліпідний профіль (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ)  і результати консультувати з

лікарем. 

 

Якщо напротязі 3 місяців у дорослої людини вага зменшується на 10%  від маси тіла або була

досягнута вага нижча, ніж відповідна до росту (згідно з BMI <18),  потрібно негайно

проконсультуватись з лікарем! 

 Тип повільний Д                                                                              

Пінг-понг - 280 kcal/h - (30 min)

- Великий теніс - 450 kcal/h - (19 min)
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Деякі причини надмірної втрати ваги: 

- онкологія - розвиток пухлин часто викликає надмірну втрату ваги, відсутність апетиту,

підвищену температуру і постійну втому;

- цукровий діабет – часто у молодтх людей, характеризується поліурією, надмірною

спрагою і апетитом , головною біллю;

- захворювання крові – характерними симптомами можуть бути постійна втома і екхімози; 

- захворювання щитовидної залози - якщо, незважаючи на хороший апетит, наступає

надмірна  втрата ваги, появляється нервозність, втома, депресія, прискорене серцебиття;

- інфекції - можуть викликати втрату ваги, шлунково-кишкові проблеми, лихоманку, болі

м'язів  або головний біль;

- шлунково-кишкові захворювання - відсутність апетиту, блювання, біль у животі,

порушення травлення і всмоктування;

- глистові - характерний симптом зараження глистами (особливо солітерем) - це втрата ваги,

незважаючи на адекватне харчування;

- період дозрівання – особливо у дівчаток (увага: дівчатка хочуть мати фігуру моделі і часто

доводять себе до анорексії);

- вагітність -  перші три місяці вагітності можуть призвести до втрати ваги;

- залежність - у людей, котрі споживають занадто багато алкоголю або вживають наркотики,

збуджуючі засоби і психотропні субстанції, може призвести до надмірної втрати ваги.

 

Тип повільний Д 
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7. Oчищаюча дієта

 
 
Дієта 1 
Очищаюча дієта на 4 тижні.  Пропоновані рецепти мають бути інспірацією для пацієнта в

процесі власних змін в створенні нових страв. Необхідно спробувати запропоновані рецепти,

триматися загальних принципів дієти та готувати для себе подібні страви.  
Вранці перед сніданком, а також ввечері (після вечері) необхідно випити 1/4 склянки "Кулісу" -

напою з квашених буряків або прийняти суплемент дієти з ацидофільними бактеріями. 
Сніданки: 
- фруктовий салат з горіхами та льняним насінням (1/2 чайної ложечки насіння, розтертого у

ступці), разовий хліб, ячмінна кава, 
- овочевий відвар з вівсяними пластівцями (варити 5 ложок вівсяних пластівців до м'якості у 1/4

л відвару) і льняним насінням (1/2 чайної ложечки насіння, розтертого у ступці), 
- яєшня на олії з разовим хлібом (2 рази на тиждень, у другому, третьому та четвертому тижні), 
- мюслі з натуральним йогуртом або натуральною сироваткою (можна купити суху сироватку) і

льняним насінням (1/2 чайної ложечки насіння, розтертого у ступці) (2 рази на тиждень, у

другому, третьому та четвертому тижні). 
Обіди: 
- овочеві супи - томатний, розсольник, овочевий, зелений борщ (на щавелі) з яйцем (з овочами,

з кашою або рисом), 
- варені овочі з кашою та льняним насінням (1/2чайної ложечки насіння, розтертого у ступці),

рисом або картоплею, политі 1 ложкою льняної олії, 
- омлети, налисники на льняній олії з сиром або овочами, 
- овочеві салати з льняним насінням (1/2 чайної ложечки насіння, розтертого у ступці), (з різних

овочів: помідорів з цибулею, огірків, салату, селери, цибулі-порею з льняною олією (можуть

бути з яйцем та сиром, але не з сиром з пліснявою) 
Вечері: 
- макаронні вироби з томатним соусом та базиліком, 
- каші (всілякі) або рис з вареними овочами 
- рис з повидлом без цукру, рис з тертими фруктами, наприклад, яблуками з корицею, без

цукру. 
Фруктові салати з горіхами: 1 ложку вівсяних або інших пластівців намочити на 12 годин у 3-4

ложках кип'яченої води, додати сік з 1/2 лимона, ложку згущеного молока, ложку натертих

горіхів  (ліщина,  волоські,  мигдаль,  гарбузяне  насіння  -  горіхи  перед  вживанням  облити

окропом!), 2 середні яблука (можуть бути інші фрукти обо сухофрукти) порізані кубиками. 
Овочевий відвар: 2 картоплини, 4 моркви, 2 петрушки, селера, цибуля-порей - овочі помити, не

чистити, варити в 1 л несолоної води. Відвар та овочі тримати у холодильнику окремо. 
" Куліс " - напій з квашених буряків: 1,5 л холодної, кип'яченої води, 1 кг буряків, 1 ложка солі,

1 ложка розсолу з квашених огірків, 1 скибка разового хліба, 1 велика головка часнику - буряки

почистити, порізати кружальцями, зубки часнику перерізати на 4; буряки, часник, хліб, сіль та

розсіл з огірків залити водою, прикрити чистою тарілкою та покласти на неї гніт (наприклад,

банку  з  водою)  таким чином,  щоб всі  інгрідієнти  були покриті  водою.  Процес  квашення

повинен тривати 3 дні при кімнатній температурі. На четвертий день розсіл перелити і тримати

Тип повільний Д 
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8. Метаболічна дієта

Основні інгрідієнти дієти (від найважніших) : 

1) варені овочі, 

2) нежирна риба (тріска, хек, окунь, судак, щука, карась, короп, лящ, лин, плотва, форель), 

3) біле м'ясо (курка, індичка, риба), 

4) каші (гречана, ячна, ячмінна, кукурудзяна, манна, кус-кус, кіноа з насіння рисової лебеди), 

5) рис, 

6) макаронні вироби, 

7) чорний хліб, 

8) потрухи (печінка, пупки, серця, рубець (фляки), язики), 

9) сирі овочі, 

10) горіхи та насіння, 

11) олії (льняна, оливкова, соняшникова, ріпакова, з виноградних кісточок та інші), 

12) молочні продукти. 

 
Потрібно підібрати кількість калорій, які споживаєте до своїх повсякденних потреб в наступний

спосіб:: 

- денна кількість необхідних калорій подана вище

- в залежності від фізичної активності вибрати правильний для себе варіант

- перевірити денну суму калорій, що рекомендується згідно з дієтою

- у випадку занадто великої кількості калорій в раціоні, потрібно зменшити розмір порцій,

аж до досягнення правильного для себе вартості, а саме: зменшити вечерю на 1/4 або 1/2,

якщо як і раніше буде занадто багато калорій, додатково потрібно зменшити обід на 1/4

або 1/2

- w przypadku zbyt małej ilości kilokalorii w diecie należy zwiększyć wielkość posiłków, aż do

osiągnięcia wartości właściwej dla siebie, w następujący sposób: zwiększyć śniadanie o 1/4 lub o

1/2; jeżeli nadal będzie zbyt mało kilokalorii zwiększyć dodatkowo obiad o 1/4 lub 1/2.

Сніданок Сніданок II Обід Вечеря

 Тип повільний Д                                                                                     

у замкненій пляшці у холодильнику.
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Всього : 1315 kcal

День 3 (всі страви): 2620 kcal

Тип повільний Д 
                                                                                    

1
 Салат Доброго ранку! Бульон Салат з тунцем
  (697.0g ) - 346 kcal  (1141.0g ) - 550 kcal  (355.0g ) - 453 kcal
 (Рецепт 96) (Рецепт 23) (Рецепт 86)
 Скибка хліба з Маленька порція Зелений чай
 соняшником та макаронів  (25.0g ) - 0 kcal
 висівками з маслом  (50.0g ) - 187 kcal
  (55.0g ) - 157 kcal Ребра у гострому
 Чай Earl Grey з соусі Всього : 453 kcal
 листочком свіжої  (396.0g ) - 541 kcal
 м``яти (Рецепт 53)
  (105.0g ) - 0 kcal Буряки смажені
  (229.0g ) - 157 kcal
 (Рецепт 38)
 Всього : 503 kcal

 Всього : 1435 kcal

День 1 (всі страви): 2391 kcal

2
 Омлет з помідором Суп з селери Макарони у
  (462.0g ) - 475 kcal  (594.0g ) - 289 kcal кореандровому соусі
 (Рецепт 36) (Рецепт 550)  (403.0g ) - 702 kcal
 Булка грахам з Печене м`ясо в (Рецепт 589)
 маслом приправах Ячмінна кава
  (120.0g ) - 399 kcal  (414.0g ) - 902 kcal  (250.0g ) - 39 kcal
 Чай Earl Grey з (Рецепт 47)
 листочком свіжої Гречана каша
 м``яти  (102.0g ) - 336 kcal Всього : 741 kcal
  (105.0g ) - 0 kcal Квашений огірок
  (70.0g ) - 8 kcal

 Всього : 874 kcal
 Всього : 1535 kcal

День 2 (всі страви): 3150 kcal

3
 Яєчний салат Суп з морквою та Паприкаш рибний
  (631.0g ) - 518 kcal селерою  (573.0g ) - 602 kcal
 (Рецепт 80)  (713.0g ) - 117 kcal (Рецепт 51)
 Скибка хліба з (Рецепт 416) Зелений чай
 соняшником та Рис  (25.0g ) - 0 kcal
 висівками з маслом  (82.0g ) - 275 kcal
  (55.0g ) - 157 kcal Тріска в печерицях
 Томатний сік  (808.0g ) - 511 kcal Всього : 602 kcal
  (200.0g ) - 28 kcal (Рецепт 339)
 Перець
 фарширований
 Всього : 703 kcal овочами
  (650.0g ) - 412 kcal
 (Рецепт 9)
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Всього : 1106 kcal

День 6 (всі страви): 2338 kcal

Тип повільний Д                                                                                                                                                                       

4
 Яєшня на шинці у Цибулевий суп Макарони з яблуками 

 томатному соусі  (571.0g ) - 179 kcal  (438.0g ) - 813 kcal
  (700.0g ) - 513 kcal (Рецепт 4) (Рецепт 395)
 (Рецепт 450) Смажений короп Чай з шипшини
 Булка грахам з  (125.0g ) - 331 kcal  (100.0g ) - 0 kcal
 маслом Рис
  (120.0g ) - 399 kcal  (82.0g ) - 275 kcal
 Томатний сік Смажені овочі Всього : 813 kcal
  (200.0g ) - 28 kcal  (542.0g ) - 206 kcal
 (Рецепт 49)

 Всього : 940 kcal
 Всього : 991 kcal

День 4 (всі страви): 2744 kcal

5
 Білий сир з зеленою Овочевий суп Фаршировані
 цибулькою  (613.0g ) - 235 kcal печериці
  (153.0g ) - 199 kcal (Рецепт 414)  (269.0g ) - 230 kcal
 (Рецепт 142) Печене курча (Рецепт 109)
 Скибка житнього  (412.0g ) - 618 kcal Скибка хліба з
 хліба з маслом (Рецепт 224) соняшником та
  (105.0g ) - 280 kcal Каша ячна висівками з маслом
 Ячмінна кава  (200.0g ) - 164 kcal  (55.0g ) - 157 kcal
  (250.0g ) - 39 kcal (Рецепт 189) Чай з шипшини
 Буряки смажені  (100.0g ) - 0 kcal
  (229.0g ) - 157 kcal
 Всього : 518 kcal (Рецепт 38)
 Всього : 387 kcal

 Всього : 1174 kcal

День 5 (всі страви): 2079 kcal

6
 Шпротна паста Овочевий суп з Різото з сиром та
  (183.0g ) - 371 kcal брюсельською пореєм
 (Рецепт 91) капустою  (479.0g ) - 581 kcal
 Скибка житнього  (741.0g ) - 164 kcal (Рецепт 527)
 хліба з маслом (Рецепт 71) Чай з шипшини
  (105.0g ) - 280 kcal Печена тріска з  (100.0g ) - 0 kcal
 Зелений чай з імбірем та цибулькою
 листочком свіжої  (558.0g ) - 378 kcal
 м``яти (Рецепт 64) Всього : 581 kcal
  (100.0g ) - 0 kcal Рис
  (82.0g ) - 275 kcal
 Буряки з імбирем
 Всього : 651 kcal  (338.0g ) - 289 kcal
 (Рецепт 74)

Сторінка 25 з 56



 

8.1. Рецепти Вашої дієти

 

Рецепт 4 - Цибулевий суп. 
 
Інгредієнти 
Цибуля  - 700.0 g, Вивар з овочів  - 1500.0 g, Оливкова олія  - 25.0 g, Сметана, 18% жиру  - 50.0

g, Цукор  - 3.0 g, Сіль біла  - 3.0 g, Перець чорний мелений  - 3.0 g 
 
Способ приготування 

1) Цибулини почистити, порізати кубиками та пасерувати у глибокій каструлі на розігрітій

оливковій олії. Додати овочевий бульон та варити 20 хвилин.

2) Суп процідити через сито до іншої каструлі.

3) 2-3 столові ложки цибулі, яка залишилася на ситі, покласти у суп. Решту цибулі протерти

через сито та також, додати до супу. Довести до кипіння. 

4) Приправити цукром, сіллю, сметаною та свіжо змеленим чорним перцем.

 
Рецепт 9 - Перець фарширований овочами. 
 
Інгредієнти 
Червоний солодкий перець (паприка)  - 1000.0 g, Морква  - 300.0 g, Петрушка, коріння  - 175.0

g, Цибуля  - 250.0 g, Томатна паста, 30%   - 100.0 g, Олія соняшникова  - 70.0 g, Петрушка,

зелень  - 15.0 g, Перець чорний мелений  - 3.0 g, Цукор  - 3.0 g, Сіль біла  - 3.0 g, Вивар з овочів

- 30.0 g 
 
Способ приготування 

1) Перці помити, почистити.

2) Фарш: коріння моркви та петрушки порізати соломкою, цибулю кубиками. Овочі

підсмажити на олії, додати томатну пасту, тушкувати кілька хвилин. Приправити до смаку

та нафарширувати перці.

Всього : 1094 kcal

День 7 (всі страви): 2173 kcal

Тип повільний Д                                                                                      

7
 Лігуіне з Суп з кропу з Салат селянський
 морепродуктами галушками  (219.0g ) - 481 kcal
  (438.0g ) - 559 kcal  (654.0g ) - 267 kcal (Рецепт 16)
 (Рецепт 484) (Рецепт 67) Ячмінна кава
 М``ятний чай Курча у йогурті по-  (250.0g ) - 39 kcal
  (100.0g ) - 0 kcal балканськи
  (374.0g ) - 517 kcal
 (Рецепт 73) Всього : 520 kcal
 Всього : 559 kcal Салат Грецький з
 сиром Фета
  (312.0g ) - 310 kcal
 (Рецепт 56)

Сторінка 26 з 56



 
Рецепт 16 - Салат селянський. 
 
Інгредієнти 
Яйця курячі цілі  - 480.0 g, Мисливські ковбаски  - 300.0 g, Майонез домашній з соняшниковою

олією  - 25.0 g, Сметана, 18% жиру  - 25.0 g, Хрін  - 30.0 g, Кріп  - 5.0 g, Перець чорний мелений

 - 2.0 g, Цукор  - 2.0 g, Льон, насіння  - 5.0 g 
 
Способ приготування 

1) Яйця зварити, остудити, почистити та порізати крупними кубиками.

2) Мисливські сосиски порізати крупними кубиками.

3) Сметану перемішати з майонезом (майонезний соус)

4) До миски покласти яйця, мисливські сосиски, майонезний соус, хрін, льняне насіння та

кріп.

5) Всі інгрідієнти салату докладно перемішати та приправити перцем і цукром.

 
Рецепт 23 - Бульон . 
 
Інгредієнти 
Яловичина, грудинка  - 500.0 g, Телятина, лопатка  - 250.0 g, Крила курячі  - 400.0 g, Коріння

порізані соломкою, заморожені  - 300.0 g, Лавровий лист  - 1.0 g, Перець чорний мелений  - 1.0

g, Перець духмяний  - 1.0 g, Петрушка, зелень  - 5.0 g, Цибуля  - 100.0 g, Магі (приправа)  - 2.0

g, Сіль біла  - 2.0 g, Перець чорний мелений  - 2.0 g, Вода  - 2000.0 g, Вода  - 1000.0 g 
 
Способ приготування 

1) До великої каструлі покласти лавровий лист, духмяний перець та трохи любистку.

2) Покласти яловичину та телятину, влити 3,5 л холодної води та всипати пів столової ложки

солі.

3) Варити бульон на маленькому вогні під кришкою. Зняти піну.

4) Почистити моркву, селеру та петрушку (не різати). З капусти та порея відкинути зовнішнє

листя, овочі добре промити.

5) До бульону додати курку, моркву, петрушку та селеру. Цибулю надрізати в кількох місцях

та підпекти на вогні (або порізати крупними кружальцями та підпекти на сухій сковороді).

6) Бульон варити 30 хвилин, додати цибулю та решту овочів.

7) Приправити і готувати до моменту, коли м`ясо та овочі будуть м`які. Бульон процідити та

посипати зеленою петрушкою.

Овочі та м`ясо можна покласти на полумисок і подати разом з бульоном. Овочі можна

використати для приготування овочевого салату, а м`ясо для приготування фаршу для

налисників або вареників. 

 
Рецепт 36 - Омлет з помідором. 
 

 Тип повільний Д                                                                                                                                                                     

3)  Перці полити олією та бульоном і тушкувати під кришкою до м`якості.

Сторінка 27 з 56



 

 
 
Способ приготування 

1) Ковбасу порізати кубиками.

2) На сковороді розігріти олію, покласти ковбасу.

3) Цибулю почистити, порізати, додати до ковбаси, зменшити вогонь.

4) У миску розбити яйця, легко посолити, влити 2 столові ложки молока.

5) До підсмаженої ковбаси з цибулею додати порізані помідори без шкірки. Все тушкувати

разом до моменту, коли соус відпарує.

6) Яйця збити виделкою та влити на сковороду.

7) Смажити на маленькому вогні, постійно мішаючи.

8) Готовий омлет посипати дрібно порізаною зеленою цибулькою.

 
Рецепт 38 - Буряки смажені. 
 
Інгредієнти 
Буряк  - 600.0 g, Сіль біла  - 3.0 g, Цукор  - 5.0 g, Сік лимонний  - 5.0 g, Сметана, 12% жиру  -

45.0 g, Масло екстра  - 15.0 g, Борошно пшеничне, тип 550  - 15.0 g 
 
Способ приготування 

1) Буряки помити (не чистити). Зварити в підсоленій воді до готовності.

2) Остудити, почистити та натерти на дрібній терці.

3)  Додати сіль, щіпку цукру та лимонної кислоти до смаку.

4)  З масла та борошна зробити запражку, додати до неї кілька ложок сметани та натерті

буряки.

5) Все довести до кипіння. Подавати гарячими.

 
Рецепт 47 - Печене м`ясо в  приправах. 
 
Інгредієнти 
Яловичина, вирізка  - 300.0 g, Сало  - 100.0 g, Булочки пшеничні звичайні  - 20.0 g, Цибуля  -

80.0 g, Жовток курячого яйця  - 25.0 g, Білок курячого яйця  - 45.0 g, Гірчиця  - 7.0 g, Сир,

Чеддер з незбираного молока  - 50.0 g, Цибуля зелена  - 10.0 g, Петрушка, зелень  - 10.0 g, Кріп

- 10.0 g, Сметана, 18% жиру  - 30.0 g, Печериці, свіжі  - 100.0 g, Смалець  - 10.0 g, Сіль біла  - 5.0

g, Перець чорний мелений  - 5.0 g, Паприка мелена  - 5.0 g, Масло екстра  - 15.0 g 
 
Способ приготування 

1) Цибулю дрібно порізати, підсмажити на смальці.

2) Булочку намочити у холодній воді.

 Тип повільний Д                                                                           

Інгредієнти

Яйця курячі цілі  - 480.0 g, Помідор  - 350.0 g, Ковбаса Звичайна  - 250.0 g, Цибуля  - 250.0 g, 

Оливкова олія  - 10.0 g, Сіль біла  - 5.0 g, Цибуля зелена  - 10.0 g, Молоко питне, 2% жиру  - 30.0 

g
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Рецепт 49 - Смажені овочі. 
 
Інгредієнти 
Цибуля  - 100.0 g, Морква  - 300.0 g, Петрушка, коріння  - 100.0 g, Цвітна капуста  - 300.0 g,

Селера, коріння  - 120.0 g, Червоний солодкий перець (паприка)  - 100.0 g, Цибуля-порей  -

100.0 g, Горошок зелений, консервований, без рідини  - 200.0 g, Томатна паста, 30%   - 20.0 g,

Кістки, вивар  - 750.0 g, Оливкова олія  - 30.0 g, Сметана, 18% жиру  - 45.0 g, Сіль біла  - 2.0 g 
 
Способ приготування 

1) Цибулю пасерувати на оливковій олії.

2) В невеликій кількості води сварити овочі (сирі або морожені).

3)  До овочевого відвару додати томатну пасту.

4)  Цибулю додати до овочів, тушкувати все на маленькому вогні до готовності.

5) Додати горошок та приправи. Тушкувати ще 15 хвилин.

6) Зняти з вогню, додати 3 столові ложки сметани та перемішати.

 
Рецепт 51 - Паприкаш рибний. 
 
Інгредієнти 
Палтус білий, свіжий  - 500.0 g, Смалець  - 30.0 g, Цибуля  - 100.0 g, Сметана, 18% жиру  - 125.0

g,  Борошно пшеничне,  тип 550  -  10.0  g,  Червоний солодкий перець (паприка)   -  200.0  g,

Томатна паста, 30%   - 7.0 g, Вино біле, сухе  - 125.0 g, Селера черешкова  - 20.0 g, Петрушка,

зелень  - 20.0 g, Сіль біла  - 3.0 g, Перець чорний мелений  - 3.0 g, Паприка мелена  - 3.0 g 
 
Способ приготування 

1) Рибу почистити, помити та порізати.

2) Натерти перцем та сіллю, поставити на 1 годину у холодильник.

 Тип повільний Д                                                                                   

3)  Сало та яловичину пропустити через м`ясорубку, перемішати з жовтками та білком,

 булочкою, гірчицею та цибулею. Приправити сіллю, перцем та паприкою.

4)  Сир натерти на овочевій терці.

5)  Фольгу (розміром 30х40 см) змастити смальцем, покласти на неї м`ясну масу та

 зформувати прямокутник 20х30 см.

6)  М`ясну масу посипати тертим сиром, дрібно порізаною зеленою цибулькою, кропом та

 зеленою петрушкою.

7)  М`ясо загорнути у рулон від довшого боку, покласти на лист або у форму для запікання та 

 пекти коло години при температурі 200 ºC.

8)  Готовий рулет вийняти з фольги.

9)  Соус, який витопився під час запікання, процідити через сито, додати масло.

10)  Гриби почистити, порізати дрібними кубиками, додати до соусу та тушкувати до

 готовності. Приправити сметаною.

11)  М`ясо порізати, соус подавати окремо.
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Рецепт 53 - Ребра у гострому соусі. 
 
Інгредієнти 
Ребра свинячі, тушені  - 500.0 g, Смалець  - 25.0 g, Червоний солодкий перець (паприка)  - 100.0

g, Зелений солодкий перець  - 120.0 g, Помідор  - 300.0 g, Цибуля  - 80.0 g, Масло екстра  - 30.0

g, Часник  - 5.0 g, Петрушка, зелень  - 15.0 g, Сіль біла  - 3.0 g, Перець чорний мелений  - 3.0 g,

Паприка мелена  - 5.0 g, Коріандр  - 3.0 g 
 
Способ приготування 

1) Ребра помити, поділити на порційні шматки, посипати перцем та паприкою.

2) Підсмажити на смальці, тушкувати до готовності. 

3) Перці та помідори порізати крупними кубиками. 

4) Цибулю та часник дрібно порізати

5) Овочі підсмажити на маслі та зміксувати.

6)  Приправити до смаку коріандром, перцем, петрушкою та сіллю.

7) Тушковані ребра подавати з соусом.

 
Рецепт 56 - Салат Грецький з сиром Фета. 
 
Інгредієнти 
Сир типу Фета  - 250.0 g, Помідор  - 200.0 g, Огірок  - 150.0 g, Червоний солодкий перець

(паприка)  - 100.0 g, Зелений солодкий перець  - 100.0 g, Цибуля  - 100.0 g, Оливкова олія  - 30.0

g, Сік лимонний  - 3.0 g, Орегано (Материнка)  - 3.0 g 
 
Способ приготування 

1) Помиті овочі порізати соломкою та кружальцями.

2) Покласти у салатницю.

3) Сир порізати кубиками (коло 2см), додати до овочів.

4) Оливкову олію перемішати з лимонним соком, полити салат.

5) Готовий салат посипати орегано.

 
Рецепт 64 - Печена тріска з імбірем та цибулькою. 
 
Інгредієнти 
Тріска, свіжа, філе без шкіри  - 700.0 g, Соя, сухе насіння  - 20.0 g, Вино червоне  - 20.0 g, Олія

кунжутна  - 5.0 g, Цибуля  - 350.0 g, Імбир  - 10.0 g, Оливкова олія  - 3.0 g, Сіль біла  - 3.0 g,

Цибуля зелена  - 5.0 g 

 Тип повільний Д                                                                                                                                                                    

3)  Дуже дрібно порізану цибулю пасерувати на жирі, додати паприку, половину вина,

 томатну пасту, зелену петрушку та черешкову селеру, перець в зернах та все добре

 перемішати.

4)  Додати рибу та порізану паприку, тушкувати 20 хвилин, підливаючи вином.

5)  До сметани додати столову ложку борошна та влити до риби, довести до кипіння.

Сторінка 30 з 56



 
Способ приготування 

1) Нагріти духовку до температури 190 ºC.

2) У форму для запікання покласти фольгу та легко змастити її оливковою олією.

3) Покласти рибу (шкіркою вниз), полити її соєвим соусом, олією та вином. Посолити до

смаку.

4) Посипати рибу дрібно порізаним імбірем та цибулькою.

5) Фольгу загорнути, щільно загортаючи края.

6) Пекти 20-25 хвилин до моменту, коли риба буде м`яка.

7) Рибу вийняти з фольги, покласти на полумисок та посипати зеленою цибулькою.

 
Рецепт 67 - Суп з кропу з галушками. 
 
Інгредієнти 
Кістки, вивар  - 1500.0 g, Кріп  - 60.0 g, Цибуля  - 100.0 g, Яйця курячі цілі  - 80.0 g, Сметана,

18% жиру  - 125.0 g, Маргарин м`який, 60% жиру  - 15.0 g, Крупа манна  - 30.0 g, Борошно

пшеничне, тип 550  - 45.0 g, Сіль біла  - 3.0 g, Перець чорний мелений  - 3.0 g 
 
Способ приготування 

1) Цибулю дрібно порізати та підсмажити на жирі.

2) Остуджену цибулю перемішати з кашею, двома столовими ложками борошна, яйцем,

перцем та сіллю. Тісто добре перемішати.

3) Набирати тісто ложкою та класти галушки у киплячий бульон. Зварити галушки до

готовності.

4) Влити сметану, перемішану з двома столовими ложками борошна, всипати половину

дрібно порізаного кропу. Довести до кипіння, приправити сіллю та перцем до смаку.

5) На тарілках посипати кропом.

 
Рецепт 71 - Овочевий суп з брюсельською капустою. 
 
Інгредієнти 
Коріння порізані соломкою, заморожені  - 350.0 g, Капуста брюсельська  - 300.0 g, Цибуля  -

100.0 g, Картопля, середня  - 400.0 g, Вода  - 1750.0 g, Кріп  - 40.0 g, Сіль біла  - 2.0 g, Масло

екстра  - 15.0 g, Вегета  - 2.0 g, Перець чорний мелений  - 2.0 g, Лавровий лист  - 1.0 g, Тмин  -

1.0 g 
 
Способ приготування 

1) Моркву, петрушку та селеру почистити, помити і порізати тонкою соломкою.

2) Залити водою та варити на маленькому вогні коло 15 хвилин.

3) Цибулю почистити, дрібно порізати, пасерувати на маслі.

4) Брюселюську капусту помити, відкинути зовнішні листки. Порей помити, дрібно порізати.

Картоплю помити, почистити, порізати кубиками та додати до супу разом з брюсельською

капустою та пореєм. Варити ще 15 хвилин.

Тип повільний Д   
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Рецепт 73 - Курча у йогурті по-балканськи. 
 
Інгредієнти 
Курча, тушка  - 1200.0 g, Натуральний йогурт, 2% жиру  - 250.0 g, Сік лимонний  - 20.0 g,

Часник  - 10.0 g, Сіль біла  - 3.0 g, Розмарин  - 3.0 g, Тим`ян  - 3.0 g, Перець чілі  - 3.0 g, Імбир  -

3.0 g 
 
Способ приготування 

1) Курча поділити на порційні шматки та покласти у форму для запікання.

2) З йогурту, лимона, приправ та роздрібненого часнику зробити маринад та полити ним

курча.

3) Поставити курча в маринаді у холодильник на 10-12 годин.

4) Пекти в гарячій духовці коло 1 години.

 
Рецепт 74 - Буряки з імбирем. 
 
Інгредієнти 
Буряки варені  - 400.0 g, Борошно пшеничне, тип 550  - 10.0 g, Масло екстра  - 15.0 g, Сік

лимонний  - 10.0 g, Цукор  - 30.0 g, Сіль біла  - 5.0 g, Імбир  - 3.0 g, Гірчиця  - 3.0 g, Вивар з

овочів  - 200.0 g 
 
Способ приготування 

1) Розтопити масло, всипати борошно та підігрівати до моменту, коли запражка буде

золотого кольору. Цілий час мішаючи, додавати бурячаний відвар.

2) Соус перемішати з лимонним соком, приправити цукром, сіллю, натертим імбирем та

гірчицею. Хвилинку підігріти.

3) Порізані буряки покласти у каструлю, залити підготовленим соусом.

4) Підігрівати на маленькому вогні коло 3-5 хвилин. Подавати гарячими до м`яса та риби.

 
Рецепт 80 - Яєчний салат. 
 
Інгредієнти 
Яйця курячі цілі  - 180.0 g, Огірок  - 200.0 g, Натуральний йогурт, 2% жиру  - 200.0 g, Майонез

домашній з соняшниковою олією  - 15.0 g, Часник  - 5.0 g, Кріп  - 15.0 g, Цибуля зелена  - 15.0 g,

Перець чорний мелений  - 1.0 g 
 
Способ приготування 

1)  Соус з йогурту: йогурт перемішати з майонезом. Додати роздрібнений зубок часнику.

Дрібно порізати кріп та додати до йогурту. Все зміксувати.

 Тип повільний Д                                                                                    

5)  Перед кінцем варки додати цибулю та приправи.

6)  Посипати дрібно порізаним кропом.

Сторінка 32 з 56



 
Рецепт 86 - Салат з тунцем. 
 
Інгредієнти 
Тунець в олії   -  200.0 g,  Рис білий  -  125.0 g,  Кукурудза,  консервована  -  250.0 g,  Огірки,

консервовані  -  250.0 g,  Цибуля  -  125.0 g,  Селера,  коріння  -  70.0 g,  Майонез домашній з

соняшниковою олією  - 20.0 g, Сіль біла  - 3.0 g, Сметана, 18% жиру  - 20.0 g, Перець чорний

мелений  - 2.0 g 
 
Способ приготування 

1) З тунця відлити олію та поділити його на менші шматочки.

2) Рис зварити у підсоленій воді, остудити.

3) Консервовану кукурудзу відцідити.

4) Селеру почистити та натерти на овочевій терці.

5) Огірки та цибулю порізати кубиками.

6) Всі інгрідієнти салату покласти у салатницю, додати майонез, перемішаний зі сметаною,

приправити сіллю та перцем до смаку.

 
Рецепт 91 - Шпротна паста. 
 
Інгредієнти 
Сардини в олії  - 175.0 g, Яйця варені  - 300.0 g, Цибуля зелена  - 10.0 g, Льон, насіння  - 5.0 g,

Сир, Гауда, жирний  - 15.0 g, Масло екстра  - 15.0 g, Майонез домашній з соняшниковою олією

- 30.0 g 
 
Способ приготування 

1)  Яйця та шпроти порізати. 

2)  Зелену цибульку порізати. Сир натерти на терці.Всі інгрідієнти перемішати у салатниці.

 
Рецепт 96 - Салат Доброго ранку!. 
 
Інгредієнти 
Помідор  - 200.0 g, Яблуко  - 70.0 g, Червоний солодкий перець (паприка)  - 80.0 g, Огірок  -

200.0 g, Цибуля зелена  - 20.0 g, Сметана, 18% жиру  - 125.0 g, Сіль біла  - 1.0 g, Перець чорний

мелений  - 1.0 g 
 
Способ приготування 

1)  Всі овочі помити, почистити та порізати кубиками. Приправити сіллю та перцем.

2)  Додати сметану, перемішати, посипати дрібно порізаною зеленою цибулькою.

 

 Тип повільний Д                                                                                                                                                                            

2)   Яйця зварити, почистити та дрібно порізати.

3)   Огірок почистити та дрібно порізати. Перемішати з яйцем.

4)   Полити соусом з йогурту та посипати дрібно порізаним кропом.

Сторінка 33 з 56



 
 
Інгредієнти 
Печериці, свіжі  - 500.0 g, Цибуля  - 70.0 g, Петрушка, зелень  - 15.0 g, Яйця курячі цілі  - 120.0

g, Сіль біла  - 3.0 g, Перець чорний мелений  - 3.0 g, Терті сухарі (паніровочні)  - 30.0 g, Масло

екстра  - 5.0 g, Сир, Пармезан  - 60.0 g 
 
Способ приготування 

1) Ніжки печериць відділити від шапочок. Ніжки дрібно порізати.

2) До порізаних ніжок додати підсмажену цибулю, сіль, перець, яйце та зелену петрушку. Всі

інгрідієнти перемішати та нафарширувати цим шапочки печериць. Печериці покласти у

форму для запікання, кожну шапочку посипати тертим сиром та паніровочними сухарями,

покласти по пів чайної ложечки масла. Вставити до дуже гарячої духовки та запікати коло

10 хвилин.

3) Подавати гарячими, посипати зеленою петрушкою.

 
Рецепт 142 - Білий сир з зеленою цибулькою. 
 
Інгредієнти 
Сир білий напівжирний  - 220.0 g, Цибуля зелена  - 50.0 g, Вершки 30% жиру  - 30.0 g, Висівки

пшеничні  - 2.0 g, Сіль біла  - 2.0 g, Перець чорний мелений  - 2.0 g 
 
Способ приготування 

1) Зелену цибульку дрібно порізати.

2) До сиру додати зелену цибульку, сметану, висівки, щіпку солі та перцю. Все перемішати.

 
Рецепт 189 - Каша ячна. 
 
Інгредієнти 
Крупа ячмінна, перлова  - 100.0 g, Вода  - 200.0 g, Сіль біла  - 100.0 g 
 
Способ приготування 

1)  До каструлі влити 100 мл води, додати щіпку солі, довести до кипіння. 

2)  До киплячої води додати кашу та варити на маленькому вогні, мішаючи від часу до часу

до готовності.

 
Рецепт 224 - Печене курча. 
 
Інгредієнти 
Курча,  тушка   -  1500.0  g,  Розмарин   -  5.0  g,  Коріандр   -  5.0  g,  Базилік   -  5.0  g,  Орегано

(Материнка)  - 5.0 g, Сіль біла  - 2.0 g, Перець чорний мелений  - 3.0 g, Часник  - 14.0 g, Лимон  -

100.0 g, Сік лимонний  - 5.0 g, Оливкова олія  - 5.0 g 
 
Способ приготування 

 Тип повільний Д                                                                          

Рецепт 109 - Фаршировані печериці.

Сторінка 34 з 56



 
Рецепт 339 - Тріска в печерицях. 
 
Інгредієнти 
Тріска, свіжа, філе без шкіри  - 300.0 g, Морква  - 150.0 g, Петрушка, коріння  - 50.0 g, Селера,

коріння  - 100.0 g, Цибуля  - 100.0 g, Печериці, свіжі  - 80.0 g, Оливкова олія  - 20.0 g, Сіль біла

- 5.0 g, Перець чорний мелений  - 3.0 g 
 
Способ приготування 

1) Овочі натерти на овочевій терці, цибулю та печериці порізати кубиками. Перемішати овочі

з печерицями та цибулею.

2) У форму для запікання покласти шарами овочі-рибу-овочі. Посипати сіллю та перцем,

додати чайну ложечку олії та поставити у розігріту до 200 ºC духовку. Пекти коло 30

хвилин.

3) Страву подавати гарячою.

 
Рецепт 395 - Макарони з яблуками. 
 
Інгредієнти 
Макаронні вироби з вмістом яєць (2 шт.)  - 500.0 g, Яблуко  - 1000.0 g, Масло екстра  - 50.0 g,

Цукор  - 25.0 g, Джем полуничний, з високим вмістом цукру  - 150.0 g, Цукор  - 20.0 g, Кориця

- 5.0 g 
 
Способ приготування 

1) Зварити макарони.

2) Варені макарони легко підпекти у духовці.

 Тип повільний Д                                                                                                                                                                     

1)   Курча помити.

2)   Часник дрібно порізати.

3)   Лимон порізати на 4 частини. 

4)   На листі покласти курча, нафарширувати його часником, дольками лимона та половиною 

 ароматних трав.

5)   Натерти курча оливковою олією, перемішаною з лимонним соком та рештою ароматних

 трав.

6)  Поставити курча у холодильник на 1 годину.

7)   Розігріти духовку до 200 ºC.

8)   Холодного курчату поставити у гарячу духовку. 

9)   Пекти 30 хвилин, перевернути. Необхідно перегортати курча три рази через кожні 30

 хвилин. Можна підливати соусом, який витопився під час опікання.

10)   Загорнути курча у фольгу та зменшити температуру до 130 ºC. 

11)   Курча повинно лежати у духовці годину.

12)   Порізати на порційні шматки та подавати.

Сторінка 35 з 56



 
Рецепт 414 - Овочевий суп. 
 
Інгредієнти 
Коріння порізані соломкою, заморожені  - 500.0 g, Вода  - 600.0 g, Крупа ячмінна, перлова  -

100.0 g, Сметана, 12% жиру  - 10.0 g, Петрушка, зелень  - 10.0 g, Сіль біла  - 3.0 g, Перець

чорний мелений  - 3.0 g 
 
Способ приготування 

1)  Коріння петрушки, селери та моркву зварити.

2)  Кашу зварити, відцідити та додати до овочевого бульону.

3)  Все довести до кипіння, додати сметану.

4)  Суп посипати зеленою петрушкою, подавати гарячим.

 
Рецепт 416 - Суп з морквою та селерою. 
 
Інгредієнти 
Цибуля  - 160.0 g, Селера черешкова  - 50.0 g, Морква  - 500.0 g, Вода  - 700.0 g, Мускатний

горіх  - 5.0 g, Сіль біла  - 3.0 g, Перець чорний мелений  - 3.0 g, Оливкова олія  - 5.0 g 
 
Способ приготування 

1)  Цибулю почистити та дрібно порізати. Черешкову селеру помити, порізати. Моркву

почистити та натерти на терці.

2)  Цибулю підсмажити на оливковій олії.

3)  До каструлі налити воду, додати моркву, цибулю, овочевий бульон і варити на

маленькому вогні 20 хвилин.

4)  Суп приправити тертим мускатним горіхом, додати селеру та перемішати.

5)  Суп приправити сіллю та перцем до смаку. Подавати гарячим.

 
Рецепт 450 - Яєшня на шинці у томатному соусі. 
 
Інгредієнти 
Яйця курячі цілі  - 120.0 g, Шинка з курячої грудки  - 150.0 g, Оливкова олія  - 15.0 g, Часник  -

5.0 g, Помідор  - 400.0 g, Базилік  - 5.0 g, Сіль біла  - 3.0 g, Перець чорний мелений  - 2.0 g 
 
Способ приготування 

1)  Нагріти духовку до температури 180 ºC. 

 Тип повільний Д                                                                                    

3)  Яблука почистити, натерти на терці, перемішати з цукром та корицею.

4)  Форму для запікання змастити маслом, покласти шар макаронів, тонкий шар варення, шар 

 сирих яблук, шар макаронів, шар яблук. Останній шар побризкати маслом.

5)  Вставити до розігрітої до 200 С духовки та пекти 15 хвилин.

6)  Покласти на полумисок, посипати цукром та корицею.

Сторінка 36 з 56



 
Рецепт 484 - Лігуіне з морепродуктами. 
 
Інгредієнти 
Молюски  - 250.0 g, Молюски  - 250.0 g, Вино біле, сухе  - 45.0 g, Часник  - 3.0 g, Перець чілі  -

1.0 g, Помідори у банці  - 400.0 g, Сіль біла  - 1.0 g, Лангусти  - 250.0 g, Креветки сирі  - 250.0 g,

Петрушка, зелень  - 2.0 g, Макаронні вироби з вмістом яєць (4 шт.)  - 300.0 g 
 
Способ приготування 

1)  Морепродукти помити. Викинути тріснуті та такі, які не закриваються.

2)  Морепродукти покласти у велику каструлю, влити вино та варити 3 хвилини під кришкою

до моменту, коли мідії відкриються. Викинути такі, які не відкрилися, відцідити, рідину

зібрати до окремого посуду.

3)  Підсмажити 4 зубки дрібно порізного часнику, додати чілі та помідори, приправити сіллю

та смажити 5 хв. , мішаючи від часу до часу.

4)  Додати 6 столових ложок вина, що залишилося після варки морепродуктів, перемішати та

тушкувати ще 2 хвилини.

5)  Додати лангусти та креветки. Тушкувати 3 хвилини.

6)  Додати мідії та дрібно порізану петрушку. Підігріти кілька хвилин на маленькому вогні.

7)  Макарони лігуіне зіварити al dente, відцідити, додати до соусу, старанно пеермішати,

тушкувати 1 хвилитнку. Подавати гарячими.

 
Рецепт 527 - Різото з сиром та пореєм. 
 
Інгредієнти 
Рис білий  - 300.0 g, Цибуля-порей  - 400.0 g, Сир, Пармезан  - 150.0 g, Вивар з овочів  - 1000.0

g, Оливкова олія  - 45.0 g, Часник  - 1.0 g, Сіль біла  - 1.0 g, Перець чорний мелений  - 1.0 g,

Паприка мелена  - 1.0 g, Кервель  - 15.0 g 
 
Способ приготування 

1)  Порей помити та порізати кружальцями, часник дрібно порізати. Розігріти олію та

підсмажити порей і часник. Додати рис, тушкувати коло 3 хвилин.

2)  Влити 1/3 бульону. Коли рис всмоктає бульон, доливати його маленькими порціями.

 Тип повільний Д                                                                                   

2)   Помідори помити та порізати кружальцями (можуть бути також, консервовані помідори). 

3)   Часник почистити та порізати маленькими скибочками.

4)   На сковороді розігріти оливкову олію та підсмажити часник. 

5)   Додати помідори і смажити 10 хв., постійно мішаючи.

6)   Після цього додати до соусу дрібно порізаний базилік та приправити сіллю й перцем.

7)   На дно маленьких мисочок для запікання покласти пластинки шинки, полити їх томатним 

 соусом, розбити у мисочку яйце та поставити у духовку.

8)   Запікати 10-13 хвилин. Страву подавати гарячою.

Сторінка 37 з 56



 
Рецепт 550 - Суп з селери. 
 
Інгредієнти 
Селера, коріння  - 65.0 g, Олія соняшникова  - 30.0 g, Вода  - 1500.0 g, Рис білий  - 125.0 g,

Тим`ян  - 1.0 g, Розмарин  - 1.0 g, Сіль біла  - 1.0 g, Фенхель  - 10.0 g, Сир, Гауда, жирний  - 50.0

g 
 
Способ приготування 

1)  Селеру старанно помити, не чистити. 

2)  Порізати тонкою соломкою, підсмажити 1-2 хвилини на олії. 

3)  Підсмажену селеру покласти у каструлю, додати воду, приправи, рис та варити на

маленькому вогні до моменту, коли рис буде м``який. 

4)  Легко посолити. 

5)  Суп подавати з дрібно порізаним кропом та натертим сиром.

 
Рецепт 589 - Макарони у кореандровому соусі. 
 
Інгредієнти 
Борошно пшеничне, тип 500  - 400.0 g, Яйця курячі цілі  -  240.0 g, Сіль біла  -  3.0 g, Олія

ріпакова універсальна  - 15.0 g, Томатна паста, 30%   - 45.0 g, Шпинат  - 250.0 g, Коріандр  -

100.0 g, Перець чілі  - 10.0 g, Лимонник (лимонна трава)  - 5.0 g, кокосове молоко  - 400.0 g,

Цукор  - 5.0 g, Лимон  - 140.0 g 
 
Способ приготування 

1) До миски всипати борошно, додати яйця, щіпку солі та олію. Замісити тісто.

2) Тісто поділити на три частини. До першої додати томатну пасту, до другої - пюре зі

шпинату. Зробити три кулі, прикрити серветкою та залишити на 10 хвилин.

3) Коріандр помити, частину залишити для декорації, решту дрібно порізати.

4) Перці чілі почистити, розрізати навпіл та викинути насіння.

5) Чілі дрібно порізати та підігріти у каструлі разом з коріандром, лимонною травою та

кокосовим молоком. Приправити соком лиметки, сіллю та перцем.

6) Кулі з тіста розкатати та порізати соломкою завширшки 2 см. Розрізати навпіл та

долонями зробити тоненькі ковбаски.

7) Макарони зварити у киплячій підсоленій воді до готовності (5 хв.).

8) Відцідити та промити холодною водою.

9) Лиметку протерти рушником та порізати тонкими кружальцями.

10) Макарони перемішати з соусом, додати кружальця лиметки та перемішати. Посипати

зеленим коріандром.

 Тип повільний Д                                                                                   

3)   Вже готовий, але ще легко твердий рис приправити сіллю, перцем та паприкою.

4)   До страви додати дрібно порізаний сир та половину дрібно порізаної трибули. Залишити

 на маленькому вогні, постійно мішаючи. Сир повинен розплавитися.

5)   На тарілках різото посипати дрібно порізаною трибулою.

Сторінка 38 з 56



 

Тип повільний Д 

Сторінка 39 з 56



 

9. Мінеральний обмін

 

Кальцій (Са) 
  Кальцій  є  важливим  мінеральним  компонентом  організму,  що  впливає  на  нормальне

функціонування  багатьох  регуляційних  механізмів.  Він  необхідний  в  багатьох  процесах,

зокрема, нервово-м'язевій провідності, роботі м'язів, нормальному розвитку кісткової системи,

процесах  згортання  крові,  активації  деяких  ферментів,  проникності  оболонок.  Кальцій

присутній в  організмі  в  кількостях,  що значно перевищують кількість  будь-якого іншого

елементу. Близько 97% кальцію знаходиться в скелеті. Іонізований кальцій відіграє важливу

роль в згортанні крові, в підтримці нормального збудження серця, м'язів і нервів. Він приймає

участь  в  проникності  клітинних оболонок.  Від  кальцію залежить дія  багатьох ферментів,

функціонування м'язів, загоєння ран, гормональне перенесення подразників, міцність кісток,

розслаблення нервів,  оптимізм,  ентузіазм,  спокійний,  рівний настрій,  нормальна  серцева

діяльність, нормальне згортання крові, засвоєння організмом заліза, здорові зуби, здоровий сон.

Кальцій робить можливим проведення нервових імпульсів, відповідає за скорочення м'язових

волокон, приймає участь в багатьох ферментативних процесах, відіграє значну роль в регуляції

роботи серця, має протиалергічний вплив, ущільнює біологічні оболонки. 
Наявність: 
  шоколад, інжир, горох, квасоля, йогурт, кольрабі відварна, капуста, шпинат, фенхель, лосось

баночний з кістками, скумбрія баночна з кістками, мигдаль, горіхи ліщини, молоко жирне,

пармезан, сир емментальський, сир рікотта, сир гоуда, сік апельсиновий з додаванням кальцію,

сочевиця, інжир сушений, камамбер, жовтки курячі, мак. 
Натрій (Na) 
  Натрій є найважливішим катіоном позаклітинної рідини. Його супроводжують аніони, перш за

все хлористий і бікарбонатний. Бікарбонатний аніон необхідний для регулювання кислотно-

лужного балансу. Дуже важливим завданням натрію є підтримка відповідного осмотичного

тиску біологічних рідин.  Він оберігає таким чином організм від надмірної  втрати рідини.

Натрій також відіграє роль в збереженні нормальної збудливості м'язів і проникності клітинних

оболонок. Натрій і калій управляють всім електролітним обміном і впливають на кислотно-

лужний баланс організму, відіграють головну роль при проведенні подразників у всіх нервових

клітинах. 
Наявність: 
  хліб, палтус, тріска, молоко цільне, оливки, соломка солона, салат зелений, брокколі, сардини

в олії, селера, редиска, сир емментальський, сир гоуда, сир едемський, шинка. 
Калій (K) 
  Калій  є  внутрішньоклітинним  іоном,  що  впливає  на  нормальну  підтримку  водно-

електролітного обміну організму. Він необхідний для синтезу білків, крім того, він приймає

участь в метаболізмі вуглеводів. Впливає на нормальне функціонування нервової і м'язевої

систем. Калій є найважливішим катіоном внутрішньоклітинної рідини. Відіграє принципову

роль при активності серцевого м'яза. Внутрішньоклітинна концентрація калію виконує багато

важливих з погляду метаболізму функцій, зокрема біосинтез білків. Калій і натрій  управляють

всім електролітним обміном і впливають на кислотно-лужний баланс організму, відіграють

головну роль при проведенні подразників у всіх нервових клітинах. 
  Від  калію  залежить:  постачання  мозку  киснем,  м'язева  діяльність,  функціонування  і

Тип повільний Д 

Сторінка 40 з 56



постачання клітин, функціонування нирок, водний обмін організму, правильна робота серця,

вуглеводний обмін. Калій надзвичайно важливий для скорочення м'язевих волокон, синтезу

білків, глікогену, а також при обміні глюкози. 
Наявність: 
  авокадо, банани, брокколі, персики сушені, буряк, хліб з цільного зерна, квасоля серповидна,

квасоля ліменська, квасоля сушена відварена, соєві боби відварені, горох, йогурт знежирений,

кабачки, капуста, лосось, скумбрія, диня-канталупка, мигдаль, молоко знежирене, абрикоси

сушені, арахіс, насіння гарбузове, салат зелений, селера, оселедець, сніппер – риба південних

морів, сік апельсиновий свіжий, сік томатний, спаржа, шпинат варений, чорнослив сушений,

бульба варена, бульба запечена. 
Фосфор (Р) 
  Фосфор присутній в  кожній клітині  організму,  але близько 80% фосфору знаходиться в

сполуках із кальцієм в кістках. Фосфор відіграє величезну роль в накопиченні і перенесенні

енергії, коли він присутній у вигляді складних фосфатних ефірів. Співвідношення між кальцієм

і фосфором в дієті впливає на всмоктування і  виведення цих елементів. Якщо один із цих

елементів  переважає,  то  зростає  виведення  іншого.  Фосфор  потрібний  не  тільки  для

енергетичного  обміну,  але і  приймає участь в  утворенні  кісток і  зубів,  приймає участь в

кислотно-лужному балансі,  утворенні фосфоліпідів,  служить будівельним матеріалом для

мозку  і  нервових  клітин,  приймає  участь  в  синтез і  нуклеїнових  кислот  –

дезоксирибонуклеїнової  (ДНК)  і  рибонуклеїнової  (РНК) .  
Наявність: 
  телятина, шоколад із цільного молока, локшина, молоко згущене, горіхи, насіння,  пшеничні

висівки  і  зародки,  форель,  тунець,  сардини  в  олії,  сир  емментальський,  сир  гоуда,  сир

едемський, сир плавлений, бобові, печінка, мозок, шинка, свинина, яловичина, зерно цільне,

жовтки курячі. 
Цинк (Zn) 
  Цинк виконує ряд основних функцій в організмі. Як компонент різних ферментів (або їх

активатор) він приймає участь в метаболізмі білків і  вуглеводів,  а також, імовірно, жирів.

Засвоюваність його організмом дуже відрізняється залежно від складу їжі, а також взаємодії,

що відбувається між цинком та іншими елементами. Крім того, цинк відіграє істотну роль у

функціонуванні  органів  розмноження,  особливо  у  мужчин,  а  також  діє  як  детоксикатор

(антагоніст кадмію і свинцю). Істотний з погляду метаболізму антагонізм існує між цинком і

кадмієм, а також цинком і міддю. Крім того, кальцій і магній можуть проявляти обмежуючий

вплив на всмоктування цього металу. Цинк необхідний для синтезу білків, він є важливим

компонентом травних ферментів, приймає участь в накопиченні інсуліну, підтримує імунну

систему. Цинк приймає участь в підтримці балансу інших елементів незначного вмісту – таких,

як марганець,  магній,  селен і  мідь.  Сприятливий вплив цинку на організм полягає,  окрім

загального поліпшення метаболізму, в пришвидшенні загоєння ран, особливо дефектів шкіри,

покращенні розумової працездатності, а також вберіганні жовтої плями ока від дегенеративних

змін. 
Наявність: 
  телятина, м'ясо тушковане,  диня і насіння дині, омари, індичка тушкована, краби варені,

вирізка яловича, горіхи, насіння гарбуза, насіння соняшника, устриці сирі без раковин, устриці

копчені, сир жовтий, оселедець, продукти із злакових, висівки пшеничні, яловичина, печінка

яловича і свині, равлики, печінка теляча варена, вугор, злаки, жовтки. 
Магній (Mg) 
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  Магній приймає участь в різних метаболічних процесах. Він відіграє важливу роль в процесі

скорочення м'язів (зокрема серцевого м'язу) – підтримує нормальний ритм серця, впливає на

нервово-м'язеве збудження (антагоніст кальцію). Крім того, він сприятливо впливає на процес

згортання крові – він є стабілізатором тромбоцитів і фібриногену. Стимулює захисні механізми

організму, впливає на правильний розвиток кісткової системи, а також проявляє заспокійливий

вплив. Магній є макроелементом, що необхідний для нормального функціонування клітин.

Вітамін В-6 (піридоксин) збільшує синтез GABA, який виконує функцію нейропередатчика в

організмі, але полегшує всмоктування магнію із шлунково-кишкового тракту. Через синергічну

взаємодію обох компонентів, препарат ліквідовує неспокійні стани, що мають психічну або

соматичну основу, водночас не ослаблюючи здатності до навчання і концентрації. Також він

вберігає  від  стресів,  болей  голови  і  запаморочень.  Магній  необхідний  для  нормального

метаболізму кальцію і  вітаміну С. Магній впливає на метаболізм натрію, калію і  кальцію.

Магній потрібний для синтезу білків, він оберігає капілярні судини м'язів від пошкодження,

приймає участь в синтезі значної кількості ферментів, відіграє ключову роль в біохімічних

енергетичних обмінах цукру в крові.  У випадку нестачі магнію розрегульовуються як вже

згадані,  так і  інші метаболічні процеси в організмі,  переважно в клітинах гладких м'язів і

серцевого м'яза. Магній виконує свою роль і в профілактиці та лікуванні різних захворювань, а

також попереджає підвищену нервову збудливість, депресію і вегетативну дистонію. 
Наявність: 
  банани, дріжджі пивні, квасоля, горох, гречка, какао, шоколад, краби, м'ясо курки, мигдаль,

горіхи бразильські,  горіхи і  насіння, горіхи ліщини, горіхи волоські,  арахіс,  горіхи кеш'ю,

висівки пшеничні, сосиски, насіння гарбуза, продукти з сої, риба морська, сардельки, сочевиця,

шпинат, шинка, свинина, яловичина, бульба. 
Залізо (Fe) 
  Залізо  входить  до  складу  багатьох  ферментів,  а  також  металопротеїнових  сполук,  що

приймають участь в окисно- відновних процесах. Залізо є основою гемоглобіну і міоглобіну, а

також багатьох залізопорфіринових ферментів, що пов'язані із внутріклітинним диханням.

Частина заліза безпосередньо використовується клітинами еритробластичної  системи для

виробництва гемоглобіну, а решта накопичується у вигляді ферритину, здебільшого в печінці і

селезінці, а також в інших органах. Сироватковим білком, що переносить залізо, є трансферрин.

Залізо, накопичене в організмі, залишається в динамічній рівновазі із тим, яке знаходиться в

сироватці. Резервне залізо може бути також присутнім в сполуках із гемосидерином, який,

проте, на відміну від ферритину, характеризується низькою здатністю передачі елементу в

тканини і малою розчинністю. Залізо є компонентом еритроцитів, білка (гемоглобіну), що

переносить  кисень,  а  також білка,  що накопичує  кисень  в  м'язах  (міоглобіну).  Від  заліза

залежать: дія ферментів, стан еритроцитів, клітинне дихання, нормальна серцева діяльність,

процеси клітинного ділення, гормональний обмін, розвиток м'язової тканини, стан імунної

системи,  постачання  клітин  киснем.  Як  всмоктування,  так  і  метаболічна  функція  заліза

пов'язані  з  дією  інших  елементів.  Особливо  антагоністичну  дію  виявляють  кадмій  (Cd),

марганець (Mn), свинець (Pb) і  цинк (Zn). У випадку міді залежність має складний і часто

синергічний характер через їх взаємодію в окисно-відновних процесах. Гальмуючий вплив на

біологічну засвоюваність заліза має фосфор, що випливає із легкого осадження фосфатів цього

металу в різних умовах. 
Наявність: 
  хліб з цільного зерна, горох, квасоля, сочевиця, гриби, молюски, м'ясо, наприклад: вирізка,

шинка, свинячий ошийок; горіхи, сухофрукти, насіння гарбуза, печінка. 
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Мідь (Cu) 
  Мідь  є  одним  із  стабільних  компонентів  людської  крові.  Її  концентрація  в  сироватці

найчастіше коливається в діапазоні 100-130 мг/100 мл, і  у жінок вона дещо більша, ніж у

мужчин.  Мідь,  активуючи  фермент,  необхідний  для  утворення  еритроцитів,  впливає  на

нормальне функціонування системи кровотворення.  Істотним є  також її  вплив –  зокрема,

шляхом синтезу допаміну – на розвиток нервової системи, а також – шляхом синтезу колагену і

еластину  –  на  відновлення  сполучної  тканини.  А  ще  мідь  разом  із  цинком  протидіє

пошкодженням, які викликаються вільними кисневими радикалами. Мідь є компонентом і

активатором ферментів в численних реакціях типу. Мідь необхідна для абсорбції і метаболізації

заліза.  Мідь відіграє свою роль при окисленні вітаміну С. Основна роль міді в організмах

тварин пов'язана із її присутністю в різних ферментах, що беруть участь в окисно-відновних

реакціях, наприклад, цитохромоксидації у вищих тварин, вона стимулює кількість і активність

гемоглобіну. Мідь, що знаходиться в церулоплазміні (білок сироватки), є однією із найбільш

рухомих форм цього елементу в організмах, і в цьому вигляді вона регулює метаболізм, а також

перенесення заліза. Вона впливає на метаболізм ліпідів (наприклад, холестерину) і властивості

мієлінової  оболонки нервових волокон.  Мідь  необхідна  як  для  нормального  метаболізму

сполучної тканини, так і для функціонування клітин мозку. Тому нестача міді викликає розлади

вищезазначених процесів, що проявляється у вигляді різних захворювань, наприклад: анемія,

обмеження росту і  плідності,  розлади нервової  системи (мігрень),  захворювання системи

кровообігу,  а  також остеопороз.  У  клітинах  тварин  мідь  концентрується,  здебільшого,  в

мітохондріях і ядрі, причому її кількісна частка в окремих клітинних органелах залежить від

роду тканини. Завдяки здатності до утворення сполук із нуклеїновими кислотами, вона може

викликати стійкі зміни їх структури, а згодом – також їх біохімічних і генетичних властивостей.

Мідь легко вступає в сполуки із різними білками, особливо низькомолекулярними, а також

сірковмісними. Металотіонін, як білок, багатий сульфгідрильними групами, характеризується

великим  вмістом  міді  і  тому  відповідає  за  її  підвищений  вміст  в  печінці.  Взаємодії,  що

відбуваються між міддю і іншими елементами, можуть стати причиною її вторинного дефіциту

або токсичності. Найчастіше існує антагонізм між міддю і цинком (Cu-Zn) і цим пояснюються

багато симптомів, пов'язаних із дефіцитом міді. Відносне зростання вмісту цинку, а також

підвищене  виведення  міді  викликають  різні  порушення  метаболізму,  здебільшого

ненормальний ліпідний обмін, що призводить до захворювань коронарних судин або психічних

розладів.  У  тварин  найчастіше  спостерігається  порушення  балансу  між  міддю  (Cu)  і

молібденом (Мо), що пов'язане із додатковим впливом сірки. Підвищений вміст молібдену

виключає мідь з метаболічного циклу, викликаючи симптоми її  дефіциту. Антагонізм між

міддю і  молібденом (Cu-Mo) посилюється,  завдяки сірці.  Під впливом молібдену зростає

зв’язування міді у формі сполук, які не засвоюються. У свою чергу, синергізм, що має місце в

системі Cu-Fe, сприятливо впливає на перебіг різних ферментативних процесів, а особливо при

синтезі гемоглобіну. Роль кальцію в процесах всмоктування міді організмом є позитивною,

попри те, що взагалі мідь легше засвоюється із продуктів харчування з кислою реакцією. 
Наявність: 
  гриби, м'ясо, насіння, нирки, горіхи, сухофрукти, помідори, продукти цільнозернові,  рис

коричневий, печінка, овочі із зеленим листям, бульба. 
Хром (Cr) 
Хром є необхідним елементом для розвитку організму людини та тварини. Кількість хрому, що

є у їжі та кормі тварин найчастіше задовольняє потребу організмів тварин та людей, яка для

дорослої  людини  становить  50-200  мcг/день.  Щоденна  порція  хрому  у  їжі  прийнята  у
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Великобританії це 320 мcг, а у США це менше 50 мcг і ці дози можуть бути недостатніми для

забезпечення  потреб  організму.  Хром  стабілізує  рівень  цукру  у  крові.  Знижує  рівень

холестерину та тригліцеридів у кровоносних судинах, контролює почуття апетиту, стимулює

енергетичний обмін та синтез жирових кислот, пришвидшує транспорт амінокислот до клітин,

стимулює вплив інсуліну при використанні глюкози, а також підвищує переносимість глюкози.

Хром є розповсюджений у тканинах, хоч в дуже невеликій кількості. Вміст хрому в організмі

дорослого мужчини становить менше ніж 6 мг. Дуже обмежена кількість хрому у кормі тварин

викликає затримку росту і знижує виживання. Ці проблеми можуть зникнути, якщо дієта буде

збагачена 5 ппм хрому. На підставі спостережень підтверджено зменшення чутливості до цукру

в тварин, які були годовані кормом з малою кількістю хрому, а також було зазначено, що ці

прояви  зникли  після  подання  хрому.  Хром  виступає  у  організмах  тварин  у  двох  рівнях

окислення  +3  та  +6.  Оскільки спостерігається  тенденція  до  редукції  хрому,  катіон  Cr  +3

переважає у більшості тканин крім печінки. Хром зв’язується із нуклеїновими кислотами і

концентрується у клітинах печінки. Цей метал виконує важливу роль в метаболізмі глюкози,

деяких білків,  а  також жирів.  Входить до складу ензимів,  наприклад,  трипсину,   а  також

стимулює активність інших ензимів.  Особливо цікавою та невиясненою є участь хрому у

метаболізмі холестерину. Є припущення, що зріст холестерину в сироватці крові  літніх людей

відбувається через зменшення кількості хрому у тканинах кровоносної системи, водночас

функція хрому в обміні глюкози, є тісно пов’язана з впливом інсуліну, а надмірне споживання

цукрів пришвидшує виведення хрому із  організму.  Виведення Cr+3 є значно меншим ніж

виведення  Cr+6.  Деякі  захворювання,  а  особливо  кровоносної  системи  впливають  на

метаболізм  хрому. 
Міститься у: 
  чорний перець, пивні дріжджі, грейпфрути, гриби, артишоки, меляса, м’ясо, горіхи, насіння,

арахіс,  устриці,  продукти  із  цільного  зерна,  пшениця  та  висівки  пшеничні,  родзинки,

коричневий  рис,  спаржа,  сливи,  теляча  печінка,  жовтки  яєць. 
Молібден (Mo) 
  Молібден зараховується  до  мікроелементів,  необхідних для  організму,  але  не  виявлено

наслідків його недобору для організму людини. Концентрація цього елементу в сироватці крові

становить 6,0+/-2,2 мкмоль. Молібден входить у склад наступних метало ензимів: оксидази

ксантинової, оксидази альдегідної, оксидази сірчанистої, а також інших метало ензимів, що

приймають участь у метаболізмі білків, жирів та пуринів. Найбільша концентрація молібдену у

організмі людини виявлена у печінці та нирках, в кістковій тканині та зубах. 
Міститься у: 
  пивні дріжджі, цвітна капуста, насіння, горіхи, кісточки, продукти із цільного зерна та сої,

коричневий рис, сочевиця, шпинат, бобові, коров’яча печінка, зелений горошок. 
Кобальт (Co) 
  Загальний вміст кобальту в організмі становить 18,7 мкмоль (1,1 мг), концентрація цього

елементу у сироватці крові становить 2+/-1 нмоль/л. Щоденна потреба становить менш ніж 10

мг (нижче 0,2 мкмоль). Кобальт у організмі виступає, головним чином, у формі вітаміну B
12

,

який  є  кофактором  двох  важливих  ензимів:  ізомерази  метил  мелано  -  CoA та  редуктази

рибонуклеотидної. Вітамін B
12

 приймає  участь, також в утворенні коензимів, що переносять

одно  вуглецеві  фрагменти  і  вбудовують  їх  в  ново  синтезовані  сполуки  пуринові  та

піримідинові. Отож функція вітаміну B
12

, а через нього і кобальту є тісно пов’язана із синтезом

нуклеїнових кислот. 
Міститься у: 
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  вітамін B
12

, алое. 
Стронцій (Sr) 
  Роль цього елементу з’ясовано неповністю. Імовірно, стронцій відіграє роль у процесах росту

кісток,  має  також запобігати карієсу зубів.  Можливо,  що приймає участь в  енергетичних

процесах клітин.  У крові  вміст  стронцію становить 0,4+/-0,1  мкмоль. 
Нікель (Ni) 
  Концентрація  цього  елементу  у  крові  становить  82+/-22  нмоль/л.   В  організмі  людини

приблизно 18% його кількості знаходиться у шкірі. Окрім цього, відносно висока концентрація

нікелю є в спинному мозку, лімфатичних вузлах, яєчках, а також в поті, за допомогою якого

відбувається виведення цього елементу. Роль нікелю у організмі з’ясована не повністю. Йому

приписується участь у транспорті кисню до тканин, в синтезі ензиматичних білків, в обміні

вуглеводів, жирів та білків, синтезі гормонів. Дефіцит може з’явитись через нестачу в дієті і

стреси. 
Міститься у: 
  шоколад, краби, насіння, продукти з цільного зерна, морська риба, бобові. 
Марганець (Mn)  
  Марганець  приймає  участь  у  різних  фізіологічних  процесах  як  активатор  ензимів,  що

регулюють метаболізм глюкози та інших вуглеводів, ліпідів (з холестерином включно), а також

білків. Марганець не входить до складу цих ензимів, а його функція не є специфічною і може

бути  замінена  іншими металами,  особливо  магнієм.  Один з  металоензимів,  який  містить

марганець – карбоксилаза - може функціонувати також у сполуці з іншим металом. Марганець є

необхідним складником кісток і приймає участь у правильному функціонуванні центральної

нервової системи. Вся кількість марганцю в організмі це – 12-20 мг. Нирки та печінка – це

головні органи, що накопичують марганець. Марганець є антиоксидантом. Його наявність є

обов’язковою для процесів метаболізму вітаміну В1 та вітаміну Е. Активує деякі ензими, що

приймають участь в процесі утворення енергії, синтезу глікогену, синтезу сечовини, а також

білків,  що задіяні в процесі згортання крові та регенерації  сполучної тканини. Марганець

підсилює дію магнію у кістках. Виштовхує магній із сполук в ензиматичних зв’язках, але на

відміну від кальцію та фосфору не блокує цих ензимів, а стимулює їх до ще більшої активності

ніж іони магнію. Марганець у ролі каталізатора приймає участь у перетравленні жирів та

холестерину.  Від марганцю залежать також: статева активність, колір волосся, дія багатьох

ензимів та багатьох вітамінів, функціонування підшлункової залози, вплив на кістки та зуби,

участь в активному клітинному диханні, відіграє роль в утриманні правильної концентрації

цукру  у  крові,  впливає  на  утворення  гормонів,  вміст  колагену  в  тканинах.  Концентрація

марганцю в тканинах організму людини, особливо в кістках, знижується разом з віком. Його

недобір викликає деформацію кісток, сповільнення росту, а також розлади координації рухів

(наприклад  атаксія  в  тварин).  Зниження  плідності  через  дефіцит  марганцю є  вторинним

ефектом порушення синтезу холестерину похідних сполук, що необхідні для синтезу статевих

гормонів та інших стеридів. 
Міститься у: 
  авокадо, горох, чай, ячмінь, кукурудза, мигдаль, оливки, горіхи лісові, горіхи грецькі, арахіс,

овес, петрушка, пшениця, рис, насіння соняшнику, шпинат, цільне  зерно, бульба, жовтки яєць,

жито. 
Селен (Se)  
  Селен є необхідним компонентом організмів тварин і міститься в усіх клітинах. Найбільше

його є в печінці, нирках, підшлунковій залозі. Біологічна функція  пов’язана в першу чергу із
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наявністю в глутатіоновій пероксидазі  (GSHPx),  яка виконує головну захисну роль перед

окисленням  ліпідів  клітинних  мембран,  а  також  приймає  участь  в  метаболізмі  H
2

O
2

 та

ліпідних гідроксиоксидів. Селен відіграє в тих процесах роль близьку до ролі вітаміну Е (альфа

– токоферолу) і  навіть може замінити його в цій функції.  Селен у крові приймає участь в

метаболічних процесах  на  рівні  клітин –  як  антиоксидант  охороняє  мембрани клітин від

генерації вільних радикалів, завдяки чому зменшується ризик появи таких захворювань,  як рак,

хвороби  серця  та  кровоносних  судин.  Селен  необхідний  для  правильного  перебігу

метаболічних процесів і  є дуже важливим для функціонування імунної системи організму.

Селен  є  необхідний  для  правильного  росту,  розмноження  і  для  профілактики  багатьох

захворювань, відіграє важливу роль в переказуванні нервових імпульсів у нервовій системі.

Селен  поширений  в  організмах  тварин,  найбільша  його  концентрація  є  у  корі  нирок,

підшлунковій залозі, гіпофізі та печінці. Більшість селену у організмі є відносно лабільною. 
  Кількість  селену  в  кормах  є  дуже  змінною  і  залежить  від  вмісту  селену  в   ґрунті  для

вирощування кормів. Деякі розлади в тварин на фоні харчування реагують на подачу селену або

вітаміну Е, що підтверджує наявність тісного зв’язку між цими двома складниками. Селен

водночас  вважається  дуже  токсичним  елементом.  Якщо  селен  є  в  дієті  в  концентрації

приблизно  5-15  мкг,  то  він  діє  токсично.  Однак,  у  концентрації  менш  ніж  3  мкг,  селен

пришвидшує ріст та запобігає багатьом захворюванням. Селен виступає найчастіше в поєднанні

з амінокислотами, цистеїном (селеноцистеїном) та метіоніном (селенометіоніном). Роль інших,

недавно виділених сполук селену з білками не є ще добре вивчена, але найновіші  дослідження

вказують на їх суттєве значення у функціях рибонуклеїнової кислоти а також у роботі гормонів

щитовидної  залози,  що  регулюють  обміни  активних  та  неактивних  форм  йодтироніну.

Вважається,  що імовірною причиною розладів метаболізму гормонів щитовидної залози в

дівчат є вміст селену у крові на рівні приблизно 50 мг/л. Біозасвоюваність селену залежить

водночас і від форми вмісту та складу їжі,  і від індивідуальних властивостей організму.  
  Найлегше всмоктуються селеніти а також амінні сполуки селену.  
  Засвоюваність селену збільшується в дієті із великою кількістю дрібнодисперсних білків та

вітамінів (зокрема Е, А, С), а зменшується при збільшеній кількості важких металів та сірки.  
  Недобір селену пов’язується здебільшого із пошкодженням міокарду (хвороба Кешана –

ендемічна кардіоміопатія) та із захворюваннями кісткової системи (хвороба Кашина-Бека - або

ж Уровське захворювання - ендемічна остеопатія). 
  Тепер з’являється все більше повідомлень про зв'язок між недобором селену та пухлино

подібними захворюваннями і  розладами кровообігу. 
  Дослідження жителів  двох близько розташованих селищ біля  Белграду із  дуже різними

кількостями випадків захворювання на рак показали, що ґрунти, їжа та сироватка крові людей

хворих на рак містили значимо менше цього елементу (концентрація селену у сироватці крові: в

межах 15,2-38, середньо 26 мг/л) ніж в здорових людей(концентрація селену у сироватці крові:

в  межах  20,6-69,  середньо  –  39  мг/л).  Концентрація  селену  в  сироватці  крові  у  поляків

становить в середньому 50-60 мг/л, а в деяких регіонах досягає навіть 100 мг/л. Взаємодії між

селеном та слідовими металами мають фізіологічне значення. В організмах легко утворюються

селеніди  металів  (наприклад:  Cd,  Hg,  Pb,  Ag,  Ta),  які  з  огляду  на  слабку  розчинність

вилучаються із біохімічних процесів. В результаті цих реакцій селен може зупинити токсичний

вплив надлишків металів, які відкладаються здебільшого в паренхіматозних органах. Вплив

селену на збільшене затримування металів, особливо ртуті та свинцю в міжклітинній субстанції

нирок і печінки, може бути некорисним для загального метаболізму. Ртуть і свинець схильні до

поєднання із дрібнодисперсними білками, а тому погіршують всмоктування організмом селену.

Тип повільний Д
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Збільшення  вмісту  селену  в  тканинах  (наприклад  серця,  печінки,  нирок)  викликає  в  них

вторинне  зниження  концентрації  магнію,  марганцю  та  міді.  Підшкірна  ін’єкція  розчину

селеніду натрію викликає суттєве зниження концентрації міді в сироватці крові овець. Селен

входить до складу одного із ензимів, що виділяється щитовидною залозою, що пояснює його

синергічну функцію щодо йоду. Присутність сірки знижує токсичний вплив селену. 
Міститься у: 
  часник, пивні дріжджі, гриби, яйця, мука пшенична грубого помелу, молюски, патока, меляса,

м’ясо,  насіння соняшника,  смажені  горішки кеш’ю,  варені  устриці,  "повітряна"  пшениця,

коричневий рис,  сири,  ракоподібні,  спаржа,  тунець,  печінка,  варена печінка птиці. 
Літій (Li)  
  Літій в  сироватці  крові  здорових людей досягає концентрації  до 10 ммоль/л.  Солі  літію

застосовуються при лікуванні афективних захворювань, зокрема, для профілактики двофазних і

афективних  захворювань  а  також  для  лікування  депресії.  Під  час  лікування  необхідно

утримувати концентрацію літію в крові в терапевтичних межах 0,6-1,5 ммоль/л. Токсична

концентрація становить понад 2 ммоль/л. 
Бор (B) 
  Бор поки що не вважається хімічним елементом, необхідним для життя людей та тварин, але

його корисний вплив на функціонування організмів вказує на потребу поповнення вмісту

даного елементу в їжі та кормах тварин. Фізіологічна роль бору поки що вивчена недостатньо.

З’являються інформації про його вплив на обмін кальцію, фосфору та фтору. Імовірно бор

піднімає рівень стеридних гормонів людини, завдяки чому впливає на засвоєння кальцію та

запобігає  остеопорозу.  Згадується  також  про  корисну  дію  бору  при  ревматичних

захворюваннях. Бор легко всмоктується і через кишково-шлунковий тракт і через дихальні

шляхи, і  відразу зростає його концентрація в нирках, а також в мозку, печінці та жировій

тканині.  Бор  не  накопичується  в  організмі  людини  і  швидко  виводиться.  Найдовше

затримується в нервових клітинах. В печінці, нирках та мозку виявлено приблизно однакову

його кількість.  
Ванадій (V) 
  Концентрація ванадію в плазмі крові становить 0,5+/-0,2 ммоль/л. Роль ванадію в метаболізмі

людини  вивчено  ще  недостатньо.  Дефіцит  цього  хімічного  елемента  описано  в  тварин.

Біологічна роль ванадію повинна пов'язуватися з процесами метаболізму ліпідів, цукрів а також

обміном мінералів: натрію-калію та кальцію-магнію. Ключова функція ванадію і в процесах

обміну фосфатів та продукції еритроцитів.  
Сірка (S) 
  Сірка входить до складу цистеїну, цистину, метіоніну, таурину, глютатіону, ліпоєвої кислоти,

біотину,  вітаміну  В
1

 та  коензиму  А.  Сірчана  кислота,  що  утворюється  в  організмі,

використовується  печінкою  в  процесах  нейтралізації  багатьох  метаболітів   та  ліків

(ксенобіотиків).  Групи SH приймають  участь  в  оксидантно-редукційних процесах.  Сірка

входить до складу сульфатів та мукополісахаридів. Добова кількість виведеної із сечею сірки, у

вигляді неорганічних сульфідів, ефірів сірчаної кислоти, а також нейтральної сірки (наприклад

цистину,  цистеїну,  таурину)  є  міркою  білкового  обміну  і  може  бути  використана  для

визначення білкового балансу. Добова потреба в сірці тісно пов'язана з білковим обміном та

вітамінами: біотином  (віт. H), тіаміном (віт. B
1

) а також із ліпоєвою кислотою. Сірка знижує

токсичність селену і має антагоністичний вплив на важкі метали. Низька пропорція сірки до

важких металів (свинцю, ртуті, кадмію, міді) вказує на зростання потреби в білках, що містять

сірчані  амінокислоти  (цистеїн,  цистин,  метіонін).  Вміст  сірки  в  крові  становить  38+/-10

Тип повільний Д 
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Алюміній (Al) 
  Досі  вважалося,  що  сполуки,  до  складу  яких  входить  алюміній,  не  шкодять  здоров'ю.

Алкалічні сполуки алюмінію застосовуються при лікуванні підвищеної кислотності, особливо

при  виразковій  хворобі.  Алюміній   всмоктується  із  шлунково-кишкового  тракту  і

накопичується в тканинах. Підвищений вміст алюмінію в тканинах організму є шкідливим для

здоров'я.  Надмірне накопичення алюмінію в  тканині  мозку може призводити до розладів

пам'яті та рівноваги. Алюміній знижує активність центральної нервової системи, зв’язується із

ДНК нервових клітин, блокує важливі ензими центральної нервової системи, зокрема: АТФ-азу

Na/K  та гексокіназу, зменшує зворотне всмоктування основних нейротрансміттерів мозку:

допаміну, норадреналіну, серотоніну. Дослідження вказують на зв'язок накопичення алюмінію

із  хворобою  Альцгеймера  та  хворобою  Паркінсона.  Джерелами  алюмінію  є  овочі,  що

вирощуються на закислених ґрунтах (у Польщі близько 60% ґрунтів - закислені). Додатково цей

процес посилюється при недостачі в ґрунтах магнію і калію. Алюміній входить до складу

алкалізуючих ліків,  що містять  сполуки алюмінію,  у  водопровідній воді  (якщо міститься

підвищена кількість алюмінію), у виробах з борошна з довгим терміном придатності. Джерелом

алюмінію може бути алюмінієвий посуд. 
Свинець (Pb)  
  Симптоми отруєння свинцем це: зниження апетиту, кольки, судоми, підвищений артеріальний

тиск,  нервозність.  Свинець  блокує  ензими,  які  приймають  участь  у  синтезі  гемоглобіну,

пришвидшує знищення еритроцитів, гальмує вбудовування кальцію в структуру кісток (і кістки

слабшають).  Також свинець блокує ензими центральної  нервової  системи,  які  приймають

участь у синтезі нейротрансміттерів (нервових передавачів), перешкоджає всмоктуванню йоду,

необхідного для нормального функціонування щитовидної залози. В організм людини свинець

потрапляє через дихальні шляхи і  шлунково-кишковий тракт,  а ступінь його накопичення

залежить від багатьох факторів, серед яких є і склад продуктів харчування  і індивідуальні

особливості. Середній рівень всмоктування свинцю для дорослої людини становить 320-440 мг

на добу. 
Кадмій (Cd) 
В моменті народження в організмі людини кадмію немає, але він поступово накопичується

через  дуже  довгий  період  напіврозпаду  в  організмі,  який  становить   від  16  до  33  років.

Загальний вміст кадмію в організмі людини це біля 30 мг, з яких 10 мг знаходяться в нирках, а 4

мг  в печінці. Дослідження, проведені на тваринах, вказують що існує взаємний антагонізм між

кадмієм та  цинком,  виявлено  також взаємодію між кадмієм,  залізом та  міддю.  Отруєння

кадмієм призводить до:  деформації кісток, порушення росту, безпліддя, пухлин, наростів на

шкірі.  Кадмій  блокує  ензими  циклу  Кребса  (цей  цикл  забезпечує  виробництво  енергії),

безпосередньо пошкоджує нервові клітини, гальмує вихід ацетилхоліну в центральній нервовій

 Тип повільний Д                                                                                  

ммоль/л, в плазмі 24+/-10 ммоль/л і в еритроцитах 58+/-10 ммоль/л. Вміст сірки  залежить від 

кількості  білків,  що  з’їдаються.  Підвищена  концентрація  сірки  з'являється  при  нирковій 

недостатності,  непрохідності  кишківника,  лейкозах.  

Германій (Ge) 

  Вміст германію в печінці  становить 150 мкг/кг,  у  м'язах > 100 мкг/кг.  Денна норма,  яка 

входить  до  складу  їжі  становить  0,35  мг,  а  допустима  –  1,5  мг  щодня.   Германій  є  мало 

шкідливим для людини, однак вдихання пилу, що містять галогеніти германію діє токсично. 

Германій  концентрується  в  нирках,  печінці,  селезінці  та  кістках,  викликає  жирове 

переродження печінки і може викликати стани запалення а також мутагенні і тератогенні зміни.
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системі, а також прискорює його розпад (через активацію холін естерази). Кадмій порушує 

обміни кальцію і фосфору в кістковій тканині – що стає причиною розрихлення структури 

кісток.  Витісняє  цинк  із  стінок  артерій,  знижує  їхню  еластичність,  прискорює  розвиток 

атеросклерозу і призводить до підвищеного артеріального тиску. Кадмій діє антагоністично 

щодо цинку, а тому порушує синтез ензимів травлення а також синтез і виділення інсуліну, при 

продукції якого необхідний цинк. Кадмій викликає порушення функції передміхурової залози 

(простати) у чоловіків,  накопичується в нирках,  впливаючи на гормональну діяльність та 

видільну функцію. При недостачі цинку кадмій накопичується у печінці та нирках. Хронічна 

недостача призводить до порушення росту, безпліддя, порушення функції нирок, деформації 

хребта. Кадмій, що потрапив у організм (через шлунково-кишковий тракт і, частково, дихальні 

шляхи) утворює комплекси з білками (наприклад, з низькомолекулярним металотіоніном), з 

якими легко транспортується, а потім депонується в нирках та печінці. Кадмій є інгібітором 

("затримувачем") фосфатази та ензимів, що містять сульфгідрильні групи,  а тому викликає 

розлад обміну білків, вітаміну В
1

. Взаємодія кадмію з Zn, Cu i Se полягає зокрема на взаємному 

витісненні із комплексу з металотіоніном. Тому підвищення вмісту вищеназваних хімічних 

елементів послаблює токсичний вплив кадмію. Антагонізм кадмій/залізо (Cd/Fe) пов'язаний із 

антагонізмом кадмій/кальцій (Cd/Ca) і викликає підвищене видалення кальцію під впливом 

кадмію. Існує припущення, що стійкість організмів до токсичного впливу кадмію є спадковою 

рисою і пов'язана із специфікою обміну речовин. 

Ртуть (Hg)

Симптоми отруєння ртуттю: розлади зору і свідомості, порушення пам'яті, стани дезорієнтації, 

нервозність. Близько 10% ртуті, що вводиться до організму з їжею та через шкіру і легені, 

потрапляє до мозку і накопичується там. Ртуть витісняє  з тканин мозку цинк, а потім проникає 

до ядер клітин і знищує генетичний матеріал.

Барій (B)

Вміст барію в крові  людини становить 0,5-2,4 нг/л.  В організмі  людини найбільше барію 

накопичується в кістках (70 нг/л). Цей мікроелемент може бути надзвичайно токсичним, якщо 

проявляється у легко розчинних у воді сполуках: хлориді барію BaCl
2

, нітраті барію Ba(NO
3

)
2 

чи  карбонаті  барію  BaCO
3

.  Сполуки  малорозчинні  у  воді,  наприклад,  сульфат  барію  – 

нешкідливі  для  організму  і  використовуються  як  барієва  кашка  в  рентгенології  для 

рентгенографії шлунка чи кишківника. Токсична доза для людини – це 200 мг барію, а денна 

доза, що потрапляє до організму з їжею - 600-750 нг. Високу концентрацію барію у воді можна 

пов’язати із появою підвищеного артеріального тиску та захворювань серця. Отруєння барієм 

на початковій стадії проявляється шлунково-кишковими розладами, потім  неповним паралічем 

м'язів,  зокрема  верхніх  кінцівок  та  шиї,  крім  того,  утрудненням  дихання.   Барій  також 

сповільнює процес мінералізації кісток, в яких він легко відкладається. Механізм токсичної дії 

цього хімічного елементу полягає у витісненні калію і зв'язуванні сірчаних аніонів.
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10. Календар

 

Шановні друзі! Під час рекомендованої 90-денної програми харчування для ліпшого контролю

стану організму пропонуємо заповнювати ці таблиці щоденно 
Пригадуємо, що тільки стосування комплексної програми, яка охоплює рекомендовану дієту,

суплементацію,  а  також фізичну  активність,  дозволить  Вам отримати  оптимальний  стан

здоров'я. 
 
Просимо зняти міру та вписати ці дані: 
 

 
ІНСТРУКЦІЯ 
 
САМОПОЧУТТЯ: 
Просимо вписати оцінку самопочуття щоденно ввечері: 
1 - добре 
0 - погано 
Після заповнення таблиці, необхідно підсумувати всі дані у колонці САМОПОЧУТТЯ. 
 
ВАГА: 
Просимо записати актуальну вагу щоденно натще, після випорожнення січового міхура, без

одягу. 

ПЕРЕД 90-ДЕННОЮ ПРОГРАМОЮ ПІСЛЯ 90-ДЕННОЇ ПРОГРАМИ

ВАГА = .............. см ВАГА = .............. см

ВИМІРИ = .............. см ВИМІРИ = .............. см

окружність грудної клітки = .............. см окружність грудної клітки = .............. см

окружність талії = .............. см окружність талії = .............. см

окружність стегон = .............. см окружність стегон = .............. см

ДЕНЬ САМОПОЧУТТЯ ВАГА 31. 62.

1. 32. 63.

2. 33. 64.
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3. 34. 65.

4. 35. 66.

5. 36. 67.

6. 37. 68.

7. 38. 69.

8. 39. 70.

9. 40. 71.

10. 41. 72.

11. 42. 73.

12. 43. 74.

13. 44. 75.

14. 45. 76.

15. 46. 77.

16. 47. 78.

17. 48. 79.

18. 49. 80.

19. 50. 81.

20. 51. 82.

Тип повільний Д 

Сторінка 51 з 56



 
САМОПОЧУТТЯ 
 
 Кількість пунктів 90 - 45:Поздоровляємо! Ваше здоров'я та психо-фізична кондиція в доброму

стані! Друга половина суплементаційної програми повинна стабілізувати позитивні тенденції.

Якщо під час тривання другої частини програми самопочуття буде добре, тоді можна на протязі

найближчих  2  років  (від  дати  першого  Мікроелементного  аналізу  волосся)  виконати

Діагностику  стану  харчування  (ДСХ) 
 
Кількість  пунктів  44  -  25:Рекомендується  регулярне  стосування  першої  частини

суплементаційної програми на протязі 1 місяця. Належить звернути більшу увагу на властиву

дієту  та  регулярну  фізичну  активність.  Якщо під  час  тривання  другої  частини  програми

самопочуття  буде  добре,  тоді  можна  на  протязі  найближчих  2  років  (від  дати  першого

Мікроелементного  аналізу  волосся)  виконати  Діагностику  Стану  Харчування. 
 
 Кількість пунктів 24 - 0: Необхідним є продовження першої суплементаційної програми на

протязі наступних 3 місяців. Належить звернути більшу увагу на дієту. Необхідною є також,

регулярна фізична активність. Рекомендується лікарська консультація та діагностичні аналізи. 

21. 52. 83.

22. 53. 84.

23. 54. 85.

24. 55. 86.

25. 56. 87.

26. 57. 88.

27. 58. 89.

28. 59. 90.

29. 60. СУМА: -----

30. 61.

Тип повільний Д

Сторінка 52 з 56
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