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Досліджено вітамінну активність порошку грибів фламуліна (Flammulina velutipes). Виявлено та розрахо-
вано вміст тіаміну (віт. В

1
), ніацину (віт. В

3
) та фенольних сполук і кумаринів у перерахунку на 6,7-діокси-

4-оксиметилкумарин. Встановлено, що використання порошку грибів фламуліни у технології продукції 
ресторанного господарства дасть змогу розширити асортимент харчових продуктів з високою харчовою 
цінністю та протекторними властивостями.
Ключові слова: грибний порошок, вітамінна активність, етанольні екстракти, фенольні, флавонові спо-
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Постановка проблеми. Світовий ринок про-
дуктів харчування та напоїв направлених 

на поліпшення здоров’я та загальне самопочут-
тя продовжує зростати з середнім темпом рос-
ту 8%, за даними експертів компанії TechNavio. 
У цілому ринок продуктів харвування функціо-
нального призначення має позитивний прогноз 
до кінця 2020 року, оскільки кількість людей, які 
вживають функціональні продукти харчування 
та нутрицевтики постійно збільшується. Згідно 
з дослідженнями, по оцінкам аналітиків, сегмент 
функціональних продуктів харчування домінує 
на світовому ринку продуктів харчування і ста-
новив більше 69% у 2017 році.

Крім того, значно зростає попит на функціо-
нальні харчові речовини на рослинній основі, на-
приклад, виготовлені з насіння вівса, льону, з ово-
чів, фруктів та грибів. На думку вчених, злаки, 
овочі та гриби здатні знизити ризик деяких хро-
нічних захворювань, збагатити харчовий раціон на 
білки, легкозасвоювані жири, харчові волокна [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Впро-
вадження нових перспективних харчових речовин, 
виробництво та забезпечення їх конкурентоспро-
можності неможливе без комплексу наукових до-
сліджень. Лікувальні та харчові властивості овочів 
та грибів досліджували такі вітчизняні вчені як 
М.І. Даниляк, П.А. Сичов, І.О. Дудка, Н.О. Бісь-
ко, Б.П. Колтунов, В.А. Гніцевич, С.В. Решетні-
ков, О. М. Поліщук, А.Н. Макаренко, М.П. Рудик, 
О.Г. Коваленко, Н.І. М’ячикова, З.В. Корж, А.І. Ше-
люк тощо. Із закордонних авторів слід відмітити  
K. то Cheung, Solomon P. Wasser, Kim H.W.,  
Kim B.K., Yuko Ota, Lu B.C., Harris B. та інші.

Було доведено, що гриби фламуліни 
(Flammulina velutipes) містять цілий комплекс 
есенціальних речовин, таких як білки, в тому 
числі й ряд повноцінних білків з комплексом 
незамінних амінокислот, вуглеводи та їх похід-
ні – бета-глюкани, поліненасичені жирні кисло-
ти, органічні кислоти, вітаміни, мінеральні речо-
вини, флавони та воду. Бета-глюкани, ганодерові 
кислоти, вітаміни та флавонові речовини грибів 
сприяють підвищенню імунітету, зміцненню сер-
ця, судин, передміхурової залози, мають про-
типухлинний ефект та гепатопротекторну дію 
[2, с. 27-65].

Біологічна активність флавонів зумовлена 
здатністю зв’язувати вільні радикали та активні 

форми кисню, а також вступати в реакцію з ме-
талами в організмі з утворенням комплексних 
сполук, таким чином знешкоджуючи негативну 
дію на організм людини. Флавонові сполуки та-
кож є ефективними у разі профілактики хроніч-
них процесів, які спричинені негативними факто-
рами зовнішнього середовища, що призводять до 
утворення вільних радикалів [2, с. 135-154]. 

Тіамін – вітамін В
1
 регулює діяльність нер-

вової системи, бере участь в обміні речовин, 
особливо вуглеводному, сприяючи окисненню 
продуктів їх розпаду. Він забезпечує правильну 
передачу нервових імпульсів, стимулює роботу 
мозку, даний вітамін необхідний для серцево-су-
динної та ендокринної систем людського орга-
нізму, для обміну ацетилхоліну, що є хімічним 
передавачем нервового збудження. Вітамін В

1
 не 

може накопичуватися в організмі людини, тому 
необхідно, щоб він надходив в організм щодня. 
Добова потреба у тіаміні становить у дорослого 
чоловіка – 1,6-1,7 мг, жінки – 1,3-1,5 мг, однак за 
умов фізичного та розумового навантаження цей 
показник зростає [3, с. 17-19].

Вітамін В
3
 – ніацин, або нікотинова кислота 

в клітинах людського організму входить до скла-
ду НАД і НАДФ, які приймають участь у окислю-
вально-відновних реакціях, беруть участь у захисті 
спадкової інформації, є частиною антиоксидантних 
систем. Добова потреба у ніацині – для дорослих 
15-25 мг, для дітей – 15 мг [3, с. 19-23].

За останні роки розроблено ряд авторських 
методик створення композицій грибних напів-
фабрикатів та харчових продуктів з фламулі-
ною (Flammulina velutipes). Наприклад, патент 
на корисну модель «Спосіб виробництва порош-
ку грибного з печериць, шиїтаке та фламуліни», 
«Методологія отримання лікувальної добавки 
з Flammulina velutipes [4; 5].

Все більша увага приділяється вирощуван-
ню грибів Flammulina velutipes у промислових 
масштабах, так в Києві є ряд підприємств, які 
спецалізуються на вирощуванні даних грибів, 
найбільші з них «Геліка-М», агрокомбінат «Пу-
ща-Водиця», ПП Товстенко, ФОП Савчук тощо, 
у Харькові торговельно-виробниче об’єднання 
«Еко-Куб» не лише спеціалізується на вирощу-
ванні грибів Flammulina velutipes, але й виготов-
ленні біологічно-активних добавок у вигляді тон-
кодисперсного порошку з даних грибів. 
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Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на велику кіль-
кість досліджень щодо хімічного складу свіжих 
грибів фламуліни (Flammulina velutipes) та її 
міцелію, в науковій літературі не наведено дані 
щодо вітамінної активності порошку грибів фла-
муліни, яка культивується в Україні. Виходя-
чи з цінного хімічного складу грибів фламуліни 
(Flammulina velutipes) можна передбачити, що 
порошок з даних грибів може бути цінним ін-
гредієнтом для виробництва харчових продуктів 
підвищеної поживної цінності.

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є виявлення у грибному порошку з фламуліни 
(Flammulina velutipes) біологічно-активних речо-
вин, зокрема флавонових речовин, які володіють 
Р-вітамінною активністю та вітамінів групи В.

Об’єкт дослідження: порошок грибів Flammu
lina velutipes.

Методи дослідження:
1. Методи якісного аналізу
Специфічні якісні реакції на основні групи 

природних сполук представлені в таблиці 1.

Таблиця 1
Специфічні якісні реакції  

на основні групи природних сполук

№ 
з/п Реактиви

Основні групи 
біологічно активних 

речовин

3 FeCl
3
(1-5% водний 

або спиртовий) Фенольні сполуки

4 AlCl
3
(1-5% водний 

або спиртовий)

Флавоноїди та інші 
фенольні сполуки  
з рядовим розміщенням 
ОН-груп або поєднання 
поруч розміщених  
С=О іОН-груп

7 «Лактонна» проба Кумарини

8

Червона 
кров’яна сіль 
(Гексаціаноферат(III) 
калію K3[Fe(CN)6])

Тіамін (вітамін В
1
)

9 Сірчана кислота Ніацин (вітамін В
3
 або РР)

2. Методи кількісного аналізу.
Визначення вмісту вологи у порошку грибів 

Flammulina velutipes, проводили загальноприй-
нятими методами [6].

Визначення вмісту екстрактивних речовин 
у порошку грибів Flammulina velutipes прово-
дили після екстрагування їх розчином етанолу 
з концентрацією 50% – 1 варіант та 70% – 2 ва-
ріант [6]. 

Визначення загального вмісту фенольних сполук 
в етанольних екстрактах грибів Flammulina velu
tipes проводили методом Фоліна-Чокальтеу у пере-
рахунку на 6,7-діокси-4-оксиметилкумарин [6; 7]. 

Визначення вмісту кумаринів у складі ета-
нольних екстрактів Flammulina velutipes прово-
дили спектрофотометричним методом.

Визначення вітамінів групи В у складі порош-
ків Flammulina velutipes визначали фотоколо-
риметричним методом на флуорометрі ЕФ3-МА 
при довжині хвилі 360 нм та емісії 430 нм.

УФ-видимі спектрофотометричні дослід-
ження проводили на спектрофотометрі Specord 
50UV-VIS (Analytikjena, Німеччина) в діапазоні 
довжин хвиль 220-800 нм та в кварцевій кюветі 

товщиною 1 см за атмосферного тиску та кімнат-
ної температури.

Виклад основного матеріалу. Для виявлен-
ня біологічно-активних речовин у грибному по-
рошку з Flammulina velutipes було використано 
порошок з грибів фламуліни отриманий за ав-
торською методикою з некондиційної сировини 
фламуліни, яка описана у патенті на корисну 
модель «Спосіб виробництва порошку грибного 
з печериць, шиїтаке та фламуліни» [5]. Схема 
отримання порошку Flammulina velutipes пред-
ставлена на рис. 1.

В якості контролю використано грибний поро-
шок Flammulina velutipes виробництва ТОВ «Еко-
куб», м. Харків, Україна за ТУ У 10.8-2072517398-
001:2013 «Добавки дієтичні із вищих лікарських 
грибів».

Для виділення більшості низькомолекулярних 
біологічно активних речовин з грибного порошку 
як екстрагент використовували 50- та 70%-ові 
етанольні екстракти порошку грибів Flammulina 
velutipes, які являть собою прозору рідину блідо-
жовтого кольору зі слабким характерним запахом.

Результати визначення вмісту екстрактивних 
речовин у складі одержаних екстрактів наведені 
в таблиці 2.

Таблиця 2
Вміст* екстрактивних речовин  

у етанольних екстрактах порошку  
грибів Flammulina velutipes

Об’ємна частка 
етанолу, %

Об’ємна частка 
екстрактивних речовин,%

50 9.6±0.6
70 7.8±0.6

*у перерахунку на повітряносуху сировину, враховуючи, 
що вологість порошку грибів складає 7%

Як видно, з даних таблиці 2, використання 
спирту більш низької концентрації дозволяє виді-
ляти з сировини більшу кількість екстрактивних 
речовин ніж при використанні спирту вищої кон-
центрації. Тому для подальших досліджень вико-
ристовувався 50% екстракт досліджуваних грибів.

Якісний і кількісний склад одержаних екс-
трактів визначали за допомогою специфічних 
кольорових реакцій на основні групи фенольних 
сполук, а також методом УФ-видимої спектро-
фотометрії.

Так, при взаємодії з розчинами лугу, амоніа-
ку, карбонату натрію обидва екстракти забарв-
люються в жовтий колір, що може свідчити про 
наявність у їх складі фенольних сполук – фла-
воноїдів, хромонів, кумаринів тощо. 

В УФ-видимих спектрах одержаних екстрактів, 
наведених на рисунку 2, також є властиві цим кла-
сам фенольних сполук смуги поглинання в області 
250-280 нм і 300-350 нм. В УФ-видимих спектрах 
простих фенолів (наприклад, пірокатехіну) або ду-
бильних речовин (таніну), як привило має місце 
лише одна смуга поглинання в області 240-280 нм.

При додаванні до екстрактів розчину хлориду 
алюмінію, який використовують як комплексо-
утворювач в реакціях якісного і кількісного ви-
значення флавоноїдів, характерні зміни, а саме 
батохромний зсув довгохвильової смуги погли-
нання в УФ-спектрах досліджуваних розчинів 
не спостерігається.
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Рис. 1. Схема виробництва порошку Flammulina velutipes

  

Одержані екстракти також не дають влас-
тивих поліфенолам якісних реакцій з розчином 
хлориду заліза і залізоамонійного галуну та ці-
анідинової реакції (відновлення магнієм в кис-
лому середовищі) на флавоноїди. Це може бути 
пов’язане з тим, що концентрація цих фенольних 
сполук у складі екстрактів нижче порогу чутли-
вості відповідних кольорових реакцій.

Проте, обидва одержані екстракти дають по-
зитивну «лактонну пробу» на кумарини. Під дією 
гарячого розведеного розчину лугу ці сполуки 
поступово гідролізуються з розкриттям лактон-

ного кільця, розчин при цьому забарвлюється 
у жовтий колір. Додавання розведеної хлорид-
ної кислоти приводить до регенерації кумаринів 
і забарвлення розчину зникає. 

На рисунку 3. наведені зміни в УФ-видимому 
спектрі 50%-вого етанольного екстракту при 
додаванні до нього розчину лугу і розчину  
кислоти.

Такі ж самі зміни спостерігаються при про-
веденні «лактонної проби» із 6.7-діокси-4-окси-
метилкумарином (сполука синтетичного похо-
дження), який використовували як стандарт при 

Рис. 2. УФ-видимі спектри етанольних екстрактів 
порошку грибів Flammulina velutipes  

(1 – 50%-вий етанол; 2 – 70%-вий етанол)

Рис. 3. УФ-видимі спектри 50%-огоетанольного 
екстракту порошку грибів Flammulina velutipes  

(1 – з лугом; 2 – після додавання кислоти)
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визначенні загального вмісту фенолів у складі 
одержаних екстрактів, а також вмісту кумаринів.

Результати кількісного визначення загаль-
ного вмісту фенольних сполук (Wфенолів) і кума-
ринів у складі етанольних екстрактів грибів 
Flammulina velutipes наведені в таблиці 3.

Таблиця 3
Вміст фенольних сполук і кумаринів  

у складі етанольних екстрактів порошку 
грибів Flammulina velutipes (у перерахунку на 

6,7-діокси-4-оксиметилкумарин)

Об’ємна частка 
етанолу, %

*Wфенолів, 

мг/100 г

*Wкумаринів,

мг/100 г
50 685,0±0,1 24,7±0,04
70 619,4±0,03 11,4±0,05

* від суми екстрактивних речовин

З даних таблиці 3. можна зробити висновки, що 
у порошку грибів фламуліни є флавонові речовини, 
які мають потужний антиоксидантний ефект, зо-
крема у 50%-му етанольному розчині грибного по-
рошку фламуліни виявлено 685.0 мг/100г фенолів 
у перерахунку на 6.7-діокси-4-оксиметилкумарин, 
що не значною мірою відрізняється від вмісту фе-
нольних речовин у контрольному зразку грибного 
порошку фламуліни виробництва ТОВ «Екокуб», 
який становив 687.3 мг/100 г (50% етанольний роз-
чин). Вміст кумаринів у контрольному етанольно-
му розчині грибного порошка фламуліни становив 
21.9 мг/100 г, тоді як у дослідному зразку цей по-
казник був дещо вищий – 24.7 мг/100 г. очевид-
но це пов’язано з фотоактивністю даних речовин 
під час вирощування, заготовки грибної сировини 
та її сушіння.

Вміст вітамінів групи В, а саме тіаміну (вітамі-
ну В1) у грибному порошку Flammulina velutipes 
становив 0.12±0.02 мг/100г, тоді як у контрольно-
му зразку грибного порошку фламуліни промис-
лового виробництва – 0.26 мг/100г. Вміст ніацину 
(вітаміну В

3
) у дослідному грибному порошку – 

12.37 мг/100г, що перевищувало вміст даного ві-
таміну в контрольному зразку грибів фламулі-
ни промислового виробництва на 0.22 мг/100 г, 
у контрольному зразку вміст ніацину становив 
12.15 мг/100 г.

Таблиця 4
Вміст тіаміну та ніацину в грибних порошках 

Flammulina velutipes

№ 
з/п

Назва  
дослідного зразка

Вміст 
вітаміну В1, 

мг/100 г

Вміст 
вітаміну В3, 

мг/100 г

1 Дослід (порошок 
Flammulina velutipes) 0,12±0,03 12,37±0,42

2

Контроль (порошок 
Flammulina velutipes 
промислового 
виробництва)

0,26±0,02 12,15±0,37

Таким чином, можна зробити висновки, що 
у грибному порошку фламуліни, виготовленому 
за авторською методикою збережено біологічно-

активні речовини,зокрема флавонові речовини, 
вітаміни групи В. Вміст вказаних біологічно-ак-
тивних речовин у грибному порошку вищий, ніж 
у свіжих грибах. Так, вміст вітаміну В

1
 у грибах 

фламуліни становить 0.01-0.2 мг/100 г, вміст ві-
таміну В

3
 1.5-8.7 мг/100 г [8; 9]. Велика межа ко-

ливання вмісту вітамінів групи В у складі даних 
грибів пов’язана з умовами їх вирощування, умо-
вами збору та транспортування. На вітамінний 
склад грибів значно впливає й субстрат на якому 
культивуються дані гриби. Ці факти мають вра-
ховувати вітчизняні виробники грибної продукції 
для оптимізації параметрів отримання якісного 
продукту.

Висновки та пропозиції. Отже, грибний поро-
шок фламуліни має вітамінну активність, зокре-
ма містить біологічно-активні речовини, такі як 
фенольні речовини, кумарини, вітаміни групи В, 
які є цінними ессенціальними речовинами у хар-
човому раціоні населення України.

Вихід екстрактивних речовин з грибів і за-
гальний вміст фенольних сполук при застосу-
ванні як екстрагенту 50%-ого етанолу вищий, 
ніж при застосуванні 70%-ого етанолу. Вміст ку-
маринів у складі 50%-ого етанольного екстракту 
грибів в 2 рази вищий у порівнянні з 70%-вим 
етанольним екстрактом. Тому для дослідження 
біологічної активності грибних порошків фламу-
ліни пропонуємо використовувати 50%-ний ета-
нольний екстракт даних грибів.

Грибний порошок фламуліни, отриманий 
промисловим способом ТУ У 10.8-2072517398-
001:2013 та грибний порошок фламуліни, отри-
маний згідно авторської методики містить фе-
нольні речовини, кумарини, вітаміни групи В, 
у кількості, яка дещо перевищує аналогічні по-
казники в свіжих грибах.

Таким чином, грибний порошок фламуліни 
може ефективно використовуватися як інгреді-
єнт страв та кулінарних виробів підвищеної хар-
чової цінності, але в межах, норм встановлених 
лікарями. Доведено, що дані гриби містять фе-
ноли та кумарини, які, в свою чергу, мають ши-
рокий спектр біохімічного та фармакологічного 
впливу на організм людини, зокрема спазмолі-
тичний, онкопропекторний, антимікробний. 

Грибний порошок, виготовлений за автор-
ською методикою має значно нижчу ціну, ніж 
аналоги, які реалізуються через оптово-роздріб-
ну мережу, оскільки виготовляється з неконди-
ційної грибної сировини, а також є енергозаощад-
жувальним за своїм циклом.

З метою популяризації вживання грибів з під-
вищеною харчовою цінністю пропонуємо вводити 
в харчовий раціон населення України порошок 
з грибів фламуліни як компонент соусів, дресин-
гів до салатів, топінгів, оскільки використання 
грибного порошку є більш зручним та економіч-
но вигідним саме у виробництві соусної продукції 
для закладів ресторанного господарства України. 

Соуси з додаванням порошку фламуліни ма-
ють приємний грибний смак та аромат, високі 
споживчі характеристики, добре поєднуються як 
з м’ясними, так і овочевими стравами. 
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ВИТАМИННАЯ АКТИВНОСТЬ ПОРОШКА ГРИБОВ FLAMMULINA VELUTIPES

Аннотация
Исследована витаминная активность порошка грибов фламулины (Flammulina velutipes). Определе-
но и рассчитано количество тиаміна, ниацина, фенольных соединений и кумаринов в пересчёте на 
6,7-диокси-4-оксиметилкумарин. Установлено, что использование порошка грибов фламулины в тех-
нологиях продукции ресторанного бизнеса значительно расширит ассортимент пищевых продуктов 
с высокой пищевой ценностью и протекторными свойствами.
Ключевые слова: грибной порошок, витаминная активность, этанольные экстракты, фенольные, фла-
воновые соединения.
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VITAMIN ACTIVITY OF FLAMMULINA VELUTIPES POWDER

Summary
The vitamin activity of a powder of mushrooms of flamulins (Flammulina velutipes) is investigated.  
The amount of thiamine, niacin, phenolic compounds and coumarins, calculated on the basis of 6,7-dihy-
droxy-4-hydroxymethyl coumarin, was determined and calculated. It has been established that the use 
of flumulin mushroom powder in restaurant business products will significantly expand the assortment of 
food products with high nutritional value and protective properties.
Keywords: mushroom powder, vitamin activity, ethanol extracts, phenolic, flavone compounds.


