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вони перетворили наш світ із сірого одноманіття в багате 
за кольорами розмаїття�� Проте природа розумна і вона ні-
чого просто так не робить, ці натуральні барвники мають 
не тільки естетичне значення, але й важливі для здоров’я 
людини�� Людина також пофарбована – одна світла, інша 
руда, третя чорна�� До групи біологічних пігментів люди-
ни входять меланін, родопсин, гемоглобін, білірубін, ци-
тохром Р450 та інші речовини�� Меланін здійснює захист 
організму від ультрафіолетового випромінювання сонця, 
родопсин задіяний у зоровому процесі�� Дихальні пігменти 
(гемоглобін, гемерітрин, гемоцианін, цитохроми, дихаль-
ні хромогени та ін��) беруть участь у перенесенні кисню до 
тканин і тканинному диханні, без якого життя неможливе�� 
Цитохром Р450 і його ізоформи беруть участь у детокси-
кації і перетворенні величезної кількості ендогенних ме-
таболітів і екзогенних речовин, у тому числі ксенобіотиків 
[3, 11]��

Каротиноїди (від лат�� Carota – морква і грец�� 
Eidos – від), природні пігменти від жовтого до чер-
воно-оранжевого кольору, синтезовані бактеріями, 
водоростями, грибами, вищими рослинами, некор-
губками, коралами та інщими організмами�� Вони зу-
мовлюють забарвлення квітів і плодів�� Поділяються 
каротиноїди на каротиноїдні вуглеводні, ксантофілл, 
гомо-, апо- і норкаротиноїди�� До основних кароти-
ноїдів відносять β-, α-, γ-, ε-каротин, лікопін, фітоін�� 
Бета-каротин – найбільш вивчений та відомий каро-
тиноїд – міститься в тих же рослинах, що і альфа-
каротин, але в значно меншій кількості (до 25% від 
вмісту бета-каротину)�� Лікопін – барвник томатів 
– міститься також у плодах багатьох рослин, може 
бути виділений з томатів або отриманий синтетичним 
шляхом�� У природі поширені також такі каротиноїди 
як лютеїн, віолоксантин, неоксантин, фукоксантин, 
криптоксантин, кантоксантин, астаксантин та ін�� У 
даний час відомо близько шестисот каротиноїдів, але 
досить повна тільки частина з них [1, 3, 4, 9, 11]��

Найбільш важливою функцією багатьох пігментів 
в рослинах є фотосинтез�� Зазвичай на першому етапі 
фотосинтезу молекули хлорофілів виконують функцію 
антен, які поглинають енергію світла, а потім, на на-
ступних етапах, грають роль передавачів енергії�� Інша 
важлива функція пігментів рослин – світлочутливість�� 
Рослини за допомогою пігментів поглинають енергію 
світла і примудряються «захоплювати» майже все ви-
диме світло, а також частину його ультрафіолетового та 
інфрачервоного діапазонів�� Значна частина цієї енергії 
витрачається на перебіг хімічних процесів в рослинах, 
а також на обігрів рослини�� Це дуже важливо, тому що 
швидкість хімічних реакцій істотно залежить від темпе-
ратури�� Дуже важлива функція, виконувана каротиної-
дами, флавонами і антоціанами, полягає в нейтралізації 
вільних радикалів, які порушують перебіг біохімічних 
процесів у рослинах�� Флавонові пігменти іноді застосо-
вуються рослинами для самозахисту – як протигрибкові 
або протимікробні засоби [1, 6]��

 Першим найбільш поширеним способом використан-
ня барвників рослин було застосування їх для фарбування 
тканин, меблів, виготовлення фарб�� Згодом ці барвники 
були замінені більш стійкими синтетичними фарбами�� 
Пігменти рослин не токсичні, вони природні, не шкідливі і 
саме вони найбільш придатні для фарбування споживаних 
нами продуктів харчування�� Інший напрямок використан-
ня пігментів – фармакологічний�� Те, що корисно росли-
нам, часто виявляється корисним і людині�� Каротиноїди 
уповільнюють старіння, гальмують ріст ракових пухлин, 
регулюють проникність судин, прискорюють їх віднов-
лення, мають протизапальну дію (медикаменти калефлон, 
лікуразид, флакарбін, фламін і багато-багато інших)�� Хло-
рофіли виявляють сильні антисептичні властивості, вони 
вбивають багато видів бактерій, не випадково їх викорис-
товують для виготовлення антибактеріального препарату 
хлорофіліпту [2, 3, 11]��

Деякі з рослинних пігментів є вітамінами�� Найбіль-
шу А-вітамінну активність має бета-каротин. Вони сти-
мулюють діяльність статевих залоз, підвищують імунний 
статус, захищають від фотодерматозів, як попередни киві-
таміну А, грають важливу роль у механізмі зору; є при-
родними антиоксидантами�� При споживанні в їжу великої 
кількості каротиноїдів гіпервітаміноз не спостерігається�� 
Суму флавонів, флавонолів і антоціанів називають вітамі-
ном Р�� Лікарські форми цього вітаміну – флавоном квер-
цетин і флавон рутин завжди можна купити в аптеці�� Жов-
тий флавінів пігмент рибофлавін називають вітаміном В2, 
а каротиноїд ретинол – вітаміном А [1, 2, 4, 9]��

Природа нагородила нас надзвичайним даром – ко-
льоровим зором і дала можливість захоплюватися кра-
сою навколишнього світу�� Ми бачимо ніжну зелень 
весняного листя, жовто-помаранчеву гамму осіннього 
лісу, сині волошки і червоні маки, фарби на полотнах 
великих художників, блакитне небо, різні відтінки 
усіх кольорів веселки�� Під дією поглинаючого світла 
молекули каротиноїдів змінюють форму, що впли-
ває на біохімічні процеси, в результаті чого, завдяки 
каротиноїдам рослини можуть відрізняти світло від 
темряви�� Дивлячись на соковиту зелень рослин, див-
не забарвлення квітів, почервоніння томатів і перцю, 
усвідомлюєш, що все навколо нас не випадково, все 
взаємопов’язано�� Відповідальний за сприйняття світла 
є зоровий пурпур родопсин є, якщо не каротиноїдом 
то, у всякому разі, найближчим родичем каротиноїдів 
і синтезується в нашому організмі з каротиноїду рети-
нолу [1, 4, 13]�� 

Бета-каротин (провітамін а) важливий для збере-
ження хорошого зору�� Вітамін А найбільш відомий як 
ессенціальний мікронутрієнт для підтримки функції зо-
ру�� Ретиналь безпосередньо входить до складу родопсину 
– білків-сенсорів світлового потоку�� Різні форми родопси-
ну зустрічаються як у колбочках, які забезпечують колір-
ний зір, так і паличках, відповідальних за високочутливий 
чорно-білий зір, у тому числі сутінковий�� Окрім того, віта-
мін А також сприяє зволоженню очей�� При недостатності 




