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Мета. Визначити кількість 17β-естрадіолу у молоці питному і молочних
продуктах залежно від умісту в них масової частки жиру. Методи. Кількісне
визначення 17β-естрадіолу в зразках молока та молочних продуктів проводили методом імуноферментного аналізу з використанням тест-системи
RIDASCREEN®17β-őstradiol (R-Biopharm, Darmstadt, Німеччина). Результати. Установлено закономірність зростання вмісту 17β-естрадіолу у молоці питному із збільшенням у ньому масової частки жиру. Так, у пробах
молока питного з умістом жиру 3,2 та 3,8% виявлено кількість 17β-естрадіолу 395,9±34,1 та 547,8±49,8 пг/мл, що практично в 10 разів більше, як
порівняти з молоком жирністю 1%, та в 1,8 та 2,5 раза більше, відповідно,
ніж у молоці з 2,5% жиру. При дослідженні вмісту 17β-естрадіолу у кисломолочних продуктах (йогурті, кефірі) установлено, що кількісний уміст
17β-естрадіолу також залежить від масової частки в них жиру. Зокрема,
в йогурті та кефірі з жирністю 1% кількість 17β-естрадіолу становила від
25,5±3 до 36,1±3,6 пг/мл, що, в середньому, в 4,7 раза менше, ніж у про-
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дуктах з масовою часткою жиру 2 та 2,5%. Установлено вірогідні зміни
вмісту 17β-естрадіолу у пробах сметани та масла залежно від кількісного
вмісту в них масової частки жиру. Уміст 17β-естрадіолу в сметані та маслі
був у кілька разів (5 – 10) більший, ніж у молоці питному та кисломолочних продуктах, незалежно від їхньої жирності. Висновки. Кількісний вміст
17β-естрадіолу у молочних продуктах насамперед залежить від його вмісту
в молоці — сировині, яку використовують на виробництві, та масової частки жиру в готовому молочному продукті. Установлено, що чим жирніший
молочний продукт, тим більша кількість у ньому естрогенного гормону —
17β-естрадіолу.
Ключові слова: естрогенні гормони у молочних продуктах, молоко питне,
йогурт, кефір, сметана, масло.
DOI: https://doi.org/10.31 073/agrovisnyk202206-04
Загальновідомо, що споживання молока та молочних продуктів позитивно впливає на організм, оскільки вони є важливим
джерелом мінеральних речовин, вітамінів,
білка та ін. [1, 2]. Однак молоко і молочні продукти корисні тільки за умови відповідності показникам якості і безпечності.
Забруднювачами молока стають антибіотики та мийно-дезінфікувальні засоби
[3, 4], солі важких металів [5], пестициди,
синтетичні гормони та ін. [6, 7]. Молоко
і молочні продукти можуть бути джерелом
надходження естрогенних гормонів, зокрема 17β-естрадіолу [8]. Стероїдний гормон
17β-естрадіол природного походження наявний у молоці в результаті секреції внутрішніх залоз, тому певна його кількість
завжди є в молочних продуктах [9]. Гормони
штучного походження наявні у молоці у разі
лікування репродуктивної системи тварин,
а також за свідомого застосування для підвищення продуктивності і збільшення приросту [6, 10].
Високий рівень 17β-естрадіолу в молоці і молочних продуктах турбує науковців
різного профілю, тому що вживання такої
продукції призводить до зростання рівня естрогену у крові споживачів, що вважається
небезпечним, оскільки ці гормони відповідальні за розвиток різних видів раку (молочної залози, матки, яєчників, сім’яників,
простати) [11 – 13]. Крім того, надходження
значної кількості естрогенів з продуктами
в організм дітей препубертатного періоду
спричиняє порушення розвитку статевої
і центральної нервової систем [14, 15].
2022, №6 (831)

Однак наявні методи кількісного визначення 17β-естрадіолу у молоці та молочних продуктах (імуноферментні, радіоімунологічні, хроматографічні) не дають змоги
ідентифікувати походження гормону. Тому
визначення рівня вмісту гормону у молочних продуктах за умови природного поход
ження має на меті встановлення безпечної
його кількості. Водночас виявлення 17β-естрадіолу у молочній сировині чи продуктах
у кількості, яка перевищує їхні природні
рівні, буде свідчити про штучне застосування цього гормону. Наукові дослідження
про концентрацію 17β-естрадіолу в молоці сирому є, але вони дуже різноманітні,
остаточних даних про кількість естрогену
в молоці питному та молочних продуктах
немає. Це, імовірно, пов’язано з дослідженням відібраних проб, оскільки концентрації
17β-естрадіолу у корів різняться не тільки через їх фізіологічний стан (тільні чи не
тільні) [16], а й через метаболічний статус
та ряд інших фізіологічних параметрів, які
впливають на продуктивність і секрецію естрогену. Крім того, відмінності між дослід
женнями, найімовірніше, виникають через
використання різних методів відбору проб
і методів визначення вмісту 17β-естрадіолу, а також дослідники не вказують, що
вони вимірювали — вільні чи кон’юговані
естрогени.
Відповідно до вимог нормативних документів Європейського Союзу максимальна кількість 17β-естрадіолу, що надходить
в організм разом з продуктами харчування,
не має перевищувати 50 000 пг/кг/добу [17,
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18]. Аналіз українських нормативних документів виявив, що контролю молока сирого,
яке надходить на переробку, за вмістом
17β-естрадіолу не передбачено, відповідно у молочних продуктах контролю їхньої
кількості не проводять.
Дослідження з моніторингу вмісту 17β-естрадіолу в молоці та молочних продуктах
дадуть змогу виявити реальну кількість наявного гормону у різних видах продукції та
визначити продукти, які найбільше містять
17β-естрадіол.
Мета досліджень — визначити кількість
17β-естрадіолу в молоці питному і молочних продуктах залежно від умісту в них масової частки жиру.
Матеріали і методи досліджень. Проби
молока питного та молочних продуктів відбирали в торговельній мережі від різних виробників і доставляли в сумці-холодильнику
для дослідження в Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи
(м. Київ).
Кількість 17β-естрадіолу в зразках молока
та молочних продуктів визначали методом
імуноферментного аналізу з використанням
тест-системи RIDASCREEN®17β-őstradiol
(R-Biopharm, Darmstadt, Німеччина).
Оптичну густину виміряли на імуноферментному рідері Sunrise (Австрія) за довжини хвилі 450 нм. Для комп’ютерної обробки
результатів вимірювань використовували
спеціалізоване програмне забезпечення
RIDA®Soft.
Отримані дані статистично обраховано
з використанням комп’ютерної програми
Statistica 9.0 (StatSoft Inc., USA). Різницю
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отриманих даних вважали вірогідною за
Р<0,05.
Результати досліджень. У попередніх
наших дослідженнях виявлено, що вміст
17β-естрадіолу в молоці незбираному від
одного стада зазнає істотних змін протягом року його отримання (від 42,4±7,7
до 1209,8±82,4 пг/мл), особливо на кількість
впливає триместер (період) тільності корів і стадія естрального циклу. Змішування
на переробному підприємстві молока не
збираного від різних ферм істотно не змінює
вміст 17β-естрадіолу порівняно з молоком,
отриманим на конкретній фермі в даному
регіоні. Проте технології виробництва молока питного і молочних продуктів передбачають застосування різних технологічних
режимів, які впливають на складові компоненти молочної сировини. Тому дослідження з визначення вмісту 17β-естрадіолу в різних молочних продуктах були предметом
подальших досліджень.
На першому етапі досліджень нами було
визначено кількісний вміст 17β-естрадіолу
в молоці питному з різним умістом жиру від
різних виробників (табл. 1).
Виявлено закономірність зростання вмісту 17β-естрадіолу у молоці питному зі збільшенням у ньому масової частки жиру.
Найменша кількість 17β-естрадіолу (38,1±
4,8 пг/мл) — у молоці з найнижчим умістом
молочного жиру — 1%. У досліджених пробах молока з масовою часткою жиру в молоці 1,6% кількість 17β-естрадіолу виявляли
вдвічі (Р<0,05) більше порівняно з молоком
жирністю 1%.
Значно більший вміст 17β-естрадіолу виявлено в молоці питному з умістом жиру

1. Кількість 17β-естрадіолу в молоці питному з різним умістом жиру, пг/мл, M±m
Молоко питне з
умістом жиру, %

Кількість
Досліджено проб
мінімальна

максимальна

середня

1,0
n=5
24,3
51,5
38,1±4,8
1,6
n=5
67,6
97,8
78,5±6,3*
2,5
n=5
179,5
256,4
218,4±21,6*
3,2
n=5
305,1
531,6
395,9±34,1**
3,8
n=5
489,7
601,2
547,8±49,8**
*Р<0,05 — порівняно з умістом 17b-естрадіолу у молоці питному з 1% жиру; **Р<0,05 — порівняно
з умістом 17b-естрадіолу у молоці питному з 1–2,5% жиру.
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2,5% — 218,4±21,6 мг/мл, що в 2,8 та 5,7
раза (Р<0,05) більше, ніж у пробах молока
жирністю 1,6 та 1 відповідно.
У пробах молока питного з умістом жиру
3,2 та 3,8% виявлено 17β-естрадіолу 395,9±
±34,1 та 547,8±49,8 пг/мл, що практично
в 10 разів більше порівняно з молоком жирністю 1% та в 1,8 та 2,5 раза (Р<0,05) відповідно, ніж у молоці з 2,5% жиру.
Отже, отримані результати дослідження свідчать про ліпофільну природу стероїдного гормону 17β-естрадіолу, що виявляється у значно більшому вмісті його
у молоці питному з більшим умістом жиру.
Це також свідчить про те, що процес гомогенізації і нормалізації під час технології виробництва молока питного дає змогу
збільшити або зменшити кількість 17β-естрадіолу зниженням умісту жиру в готовому
продукті.
Наступний етап досліджень — визначення вмісту 17β-естрадіолу в кисломолочних
продуктах, виготовлених із використанням
заквасочних мікроорганізмів різних родів
і видів. Крім того, проведені в такому напрямі дослідження дають змогу з’ясувати,
чи впливає молочнокисле бродіння на кількісний уміст естрогенного гормону 17β-естрадіолу у готових молочних продуктах —
йогурті та кефірі. У дослідженнях використано проби йогурту і кефіру різних товарних
2. Характеристика кисломолочних продуктів за вмістом 17β-естрадіолу, пг/мл, M±m
Продукт
з умістом
жиру, %

Виробник
Кількість
продукту,
проб
№

Йогурт, 1,0
Йогурт, 2,0
Кефір, 1,0

1
2
3
1
2
3

3
3
3
3
3
3

Кількість
17b-естрадіолу

33,2±3,5
25,5±3,0
36,1±3,6
157,3±15,2*
165,6±17,0*
144,8±16,3*

1
3
35,3±3,4
2
3
31,7±3,3
3
3
28,6±2,9
Кефір, 2,5
1
3
208,5±21,5*
2
3
178,3±22,7*
3
3
184,6±19,8*
*Р<0,05 — порівняно з умістом 17b-естрадіолу
у продукті з 1% жиру.
2022, №6 (831)

Оцінка молока і молочних продуктів
за вмістом 17β-естрадіолу

марок, з умістом молочного жиру в йогурті 1
та 2%, у кефірі — 1 та 2,5% (табл. 2).
Виявлено таку саму закономірність щодо
вмісту 17β-естрадіолу в йогурті та кефірі,
як у молоці питному з різним умістом жиру.
Тобто значно більша кількість 17β-естрадіолу міститься у молочних продуктах
з більшим умістом жиру. Зокрема, в йогурті з масовою часткою жиру 1% кількість
17β-естрадіолу становила від 25,5±3,0
до 36,1±3,6 пг/мл, що залежало від виробника. У йогуртах із жирністю 2% уміст
17β-естрадіолу виявляли, в середньому,
в 4,7 раза (Р<0,05) більший, як порівняти
з йогуртами від цих виробників з масовою
часткою жиру 1%.
У кефірі з жирністю 1% уміст 17β-естрадіолу був приблизно такий самий, як у йогурті
такої самої жирності і становив від 28,6±2,9
до 35,3±3,4 пг/мл, що свідчить про те, що ці
продукти були виготовлені з молока сирого
практично від одних виробників. Проте найбільша кількість 17β-естрадіолу — в кефірі
з масовою часткою жиру 2,5%, у середньому 190,5 пг/мл, що в 5,9 раза (Р<0,05) більше, ніж у кефірі з 1% жиру. Також виявлено
в 1,2 раза більший вміст 17β-естрадіолу
в кефірі з 2,5% жиру, порівняно з йогуртами,
які мали вміст жиру 2%. Збільшення кількос
ті гормону, імовірно, пов’язане з більшим
умістом жиру в продукті.
Загалом отримані результати досліджень
свідчать про те, що у кисломолочних продуктах, виготовлених із нормалізованого за
вмістом жиру молока, вміст 17β-естрадіолу
залежить від масової частки жиру в них.
Крім того, установлено, що процеси молочнокислого бродіння, які відбуваються у
йогурті під впливом термофільних заквасок
молочнокислих паличок і стрептококів та
у кефірі під впливом симбіоти кефірного
грибка, не спричиняють зміни естрогенного
гормону 17β-естрадіолу.
Значний науковий інтерес становили дослідження з визначення вмісту 17β-естрадіолу у високожирних продуктах — у сметані
та маслі з різним умістом молочного жиру.
Це насамперед пов’язане із ліпофільною
природою стероїдного гормону 17β-естрадіолу. Крім того, визначення 17β-естрадіолу
в цих продуктах залежно від умісту жиру
дасть змогу розрахувати можливу кількість
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надходження естрогенного гормону в організм споживачів (табл. 3).
Виявлено вірогідні зміни вмісту 17βестрадіолу у пробах сметани залежно від
кількісного вмісту масової частки жиру у них.
Так, у сметані з умістом 15% жиру кількість
естрогенного гормону, в середньому, становила 1195,1±98,3 пг/мл, 20% — 1405,1±
102,1 пг/мл, що практично на 200 пг/мл
більше.
Найвищий уміст 17β-естрадіолу виявлено
у сметані з масовою часткою молочного
жиру 30%, який, у середньому, становив
1558,5±123,4 пг/мл. Ця кількість 17β-естрадіолу переважала в 1,3 раза (Р<0,05) його
вміст у сметані з масовою часткою жиру 15%,
що є безпосереднім свідченням ліпофільності естрогенного гормону 17β-естрадіолу.
Уміст 17β-естрадіолу в сметані в кілька
разів (5 – 10) більший, ніж у молоці питному
та кисломолочних продуктах, що безпосередньо залежить від умісту жиру. Вживання
сметани високої жирності зумовлюватиме
надходження більшої кількості 17β-естрадіолу в організм споживачів, ніж молока
питного і кисломолочних продуктів.
Отже, для зменшення кількісного вмісту
17β-естрадіолу в раціоні потрібно вживати
продукти низькокалорійні за вмістом молочного жиру.
Також проведено дослідження з визначення вмісту 17β-естрадіолу в маслі
вершковому селянському з масовою часткою жиру 72,5%, екстра — 82 і бутербродному — 63% (табл. 4).
Установлено, що кількісний уміст 17β-естрадіолу у маслі, як і в інших молочних продуктах, залежав від масової частки жиру
в ньому. Серед досліджених проб масла
вершкового найбільший уміст гормону виявлено у пробах масла екстра — у середньому 4633,5±308,5 пг/мл, що практично в 2,2
раза (Р<0,05) більше, ніж у маслі бутербродному.
У маслі вершковому селянському середній уміст 17β-естрадіолу — 3594,8±
247,1 пг/мл, що в 1,3 раза менше, ніж у
маслі екстра. Тобто збільшення вмісту молочного жиру у маслі екстра на 20 і 10%
порівняно з маслом бутербродним і селянським призводить до зростання кількості
17β-естрадіолу в 2,2 та 1,3 раза відповідно.
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3. Кількість 17β-естрадіолу в сметані з різною масовою часткою жиру, пг/мл, M±m
Сметана
з умістом
жиру, %

Виробник
Кількість
продукту,
проб
№

15

1
2
3
1
2
3

20

3
3
3
3
3
3

30

1
3
2
3
3
3
*Р<0,05 — порівняно з умістом
в продукті з 15% жиру.

Кількість
17b-естрадіолу

1171,9±98,3
1258,7±95,2
1154,6±92,7
1392,6±102,1
1408,5±94,3
1414,2±93,8
1538,4±109,7*
1507,8±111,2*
1629,5±123,4*
17b-естрадіолу

4. Кількість 17β-естрадіолу в маслі з різною
масовою часткою жиру, пг/мл, M±m
Масло з
умістом
жиру, %

Виробник
Кількість
продукту,
проб
№

Вершкове
бутербродне, 63,0
Вершкове
селянське,
72,5
Вершкове
екстра,
82,0

1
2
3
1
2
3

3
3
3
3
3
3

Кількість
17b-естрадіолу

2144,3±156,2
2028,5±164,4
2057,6±139,5
3516,5±247,1
3702,2±216,8
3565,8±224,3

1
3
4721,3±304,4*
2
3
4547,5±314,2*
3
3
4631,6±308,5*
*Р<0,05 — порівняно з умістом 17b-естрадіолу
в продукті з 63% молочного жиру.

Отже, якщо порівняти вміст 17β-естрадіолу в досліджених нами молочних продуктах,
то у маслі його кількість найбільша, що,
очевидно, пов’язано із найбільшою масовою часткою жиру.
Майже всі харчові продукти тваринного
походження містять 17β-естрадіол та його
метаболіти, хоча рівень гормону залежить
від виду продукту, статі тварин, віку та фізіологічного стану [19]. Дослідження свідчать,
що близько 60 – 80% естрогенів надходять
в організм з молоком і молочними продуктами за традиційної європейської дієти [20].
Тому 17β-естрадіол є невідворотним гормоном у харчуванні людини. Проте багато
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дослідників повідомляють про зв’язок між
умістом цього гормону у продуктах харчування і виникненням онкологічних хвороб
[11 – 13].
Результати досліджень свідчать про закономірність зростання вмісту 17β-естрадіолу у молоці питному зі збільшенням у ньому масової частки жиру. Зокрема, у пробах
молока питного з умістом жиру 3,2 та 3,8%
виявлено 17β-естрадіолу 395,9±34,1 та
547,8±49,8 пг/мл, що практично в 10 разів
більше порівняно з молоком жирністю 1%
та в 1,8 та 2,5 раза відповідно, ніж у молоці з 2,5% жиру. Отримані дані досліджень
підтверджують результати інших учених
[21], які виявляли статистично вищий вміст
17β-естрадіолу у молоці з вищим умістом
жиру. Ми погоджуємося з дослідниками [16,
21], які вказують на ліпофільність 17β-естрадіолу, тому можна очікувати вищого
вмісту естрогенного гормону в молочних
продуктах з більшою кількістю жиру.
При дослідженні вмісту 17β-естрадіолу
у кисломолочних продуктах (йогурті, кефірі),
виготовлених із використанням заквасочних мікроорганізмів, установлено, що кількісний уміст 17β-естрадіолу також залежав
від масової частки жиру в них. Зокрема,
в йогурті та кефірі з жирністю 1% кількість
17β-естрадіолу становила від 25,5±3,0
до 36,1±3,6 пг/мл, що, в середньому, в
4,7 раза менше, ніж у продуктах з масовою
часткою жиру 2 та 2,5%. Крім того, встановлено, що молочнокисле бродіння під час
виробництва кисломолочних продуктів не
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впливало на величину 17β-естрадіолу в готовому продукті. У йогурті дослідники виявляли 17β-естрадіол у межах 20 – 25 пг/мл,
проте не вказано, якої жирності були йогурти [15].
Зважаючи на ліпофільну природу 17β-естрадіолу, актуальним було визначити вміст
гормону у високожирних продуктах (сметані та маслі). Установлено вірогідні зміни
вмісту 17β-естрадіолу у пробах сметани
та масла залежно від кількісного вмісту
масової частки жиру у них. Виявлено, що
вміст 17β-естрадіолу в сметані та маслі був
у кілька разів (5 – 10) більший, ніж у молоці
питному та кисломолочних продуктах, незалежно від їхньої жирності. Дослідники [21]
також повідомляють, що масло вершкове
мало більший вміст естрогенного гормону,
ніж інші види продуктів. Тому вважаємо, що
споживання високожирних продуктів є істотнішим джерелом 17β-естрадіолу порівняно
з молоком і кисломолочними продуктами.
Кількісний уміст 17β-естрадіолу у молочних продуктах насамперед залежить від
його вмісту в молоці — сировині, яку використовують на виробництві, та масової
частки жиру в готовому молочному продукті. Є чітко виражена тенденція, що чим
жирніший молочний продукт, тим більша
кількість у ньому естрогенного гормону −
17β-естрадіолу. Очевидно, для зменшення
надходження в організм споживачів 17β-естрадіолу потрібно дотримуватися вживання
низькокалорійних продуктів за вмістом молочного жиру.

Висновки
Виявлено закономірність зростання
вмісту 17β-естрадіолу в молоці питному зі збільшенням у ньому масової частки
жиру. Найменша кількість 17β-естрадіолу (38,1±4,8 пг/мл) у молоці з найнижчим
умістом молочного жиру — 1%, а найбільша (547,8±49,8 пг/мл) — у молоці жирністю
3,8%.
У йогурті та кефірі жирністю 1%
кількість 17β-естрадіолу становила від
25,5±3 до 36,1±3,6 пг/мл, що в середньому в 4,7 раза менше, ніж у кисломолочних
2022, №6 (831)

продуктах з масовою часткою жиру 2 та
2,5%.
Найвищий уміст 17β-естрадіолу виявлено у сметані з масовою часткою молочного жиру 30% — 1558,5±123,4 пг/мл.
Ця кількість 17β-естрадіолу переважала
в 1,3 раза вміст його у сметані з масовою
часткою жиру 15%. У маслі вершковому селянському (72,5%) середній вміст 17β-естрадіолу становив 3594,8±247,1 пг/мл,
що в 1,3 раза менше порівняно з пробами
масла екстра (82%).
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Assessment of milk and dairy products by
17β-estradiol content
Goal. To determine the amount of 17β-estradiol
in drinking milk and dairy products depending on
their mass fraction of fat. Methods. Quantitative
determination of 17β-estradiol in samples of milk
and dairy products was performed by enzyme-linked
immunosorbent assay using the RIDASCREEN®
17β-őstradiol test system (RBiopharm, Darmstadt,
Germany). Results. The regularity of growth of
17β-estradiol content in drinking milk with the
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increase in mass fraction of fat in it is established.
Thus, in samples of drinking milk with a fat content of 3.2 and 3.8% they revealed the amount
of 17β-estradiol 395.9±34.1 and 547.8±49.8 pg/
ml, which is almost 10 times more than compared
milk fat content of 1%, and 1.8 and 2.5 times more,
respectively, than in milk with 2.5% fat. In the study
of the content of 17β-estradiol in fermented milk
products (yogurt, kefir) it was found that the quantitative content of 17β-estradiol also depended on the
mass fraction of fat in them. In particular, in yogurt
and kefir with a fat content of 1%, the amount of
17β-estradiol ranged from 25.5±3 to 36.1±3.6 pg/ml,
which is, on average, 4.7 times less than in products
with a mass fraction of fat 2 and 2.5%. Probable
changes in the content of 17β-estradiol in sour
cream and butter samples depending on the quantitative content of mass fraction of fat in them were
established. The content of 17β-estradiol in sour
cream and butter was several times (5 – 10) higher
than in drinking milk and fermented milk products,
regardless of their fat content. Conclusions. The
quantitative content of 17β-estradiol in dairy products primarily depends on its content in milk — raw
materials used in production, and the mass fraction
of fat in the finished dairy product. It was found that
the fatter the dairy product, the greater the amount
of estrogenic hormone — 17β-estradiol.
Key words: estrogenic hormones in dairy products, drinking milk, yogurt, kefir, sour cream, butter.
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