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Лекція 10. 

 

Тема. Безпека продуктів харчування. 
 

Мета. Ознайомити студентів із класифікацією чужорідних речовин та 

шляхами попадання їх у продукти харчування. 

Вступ. Чужорідні хімічні речовини (ЧХР) можуть потрапляти в їжу 

випадково у вигляді контамінантів – забруднювачів, наприклад, з 

навколишнього середовища або в процесі технологічної обробки під час 

контакту з обладнанням; іноді їх вводять спеціально у вигляді харчових 

добавок, коли це пов’язано з технологічною необхідністю. Крім того, в 

харчовій сировині і готових продуктах харчування можуть міститися 

природні компоненти, що мають шкідливий вплив на здоров’я людини. 

 

План. 

1. Класифікація чужорідних речовин та шляхи їх попадання у продукти. 

2. Довкілля – основне джерело забруднення сировини і харчових продуктів. 

2.1. Розмірності токсичності речовин. 

2.2. Токсичні елементи. 

2.3. Радіоактивне забруднення. 

2.4. Діоксини та діоксиноподібні речовини. 

2.5. Поліциклічні ароматичні вуглеводні. 

2.6. Забруднення речовинами, що застосовуються в рослинництві. 

2.7. Забруднення речовинами, що застосовуються у тваринництві. 

3. Природні токсини. 

3.1. Бактеріальні токсини. 

3.2. Мікотоксини. 

3.3. Методи визначення мікотоксинів і контроль за забрудненням харчових 

продуктів. 

4. Антиаліментарні фактори харчування. 

4.1. Інгібітори травних ферментів. 

4.2. Ціаногенні глікозиди. 

4.3. Біогенні аміни. 

4.4. Алкалоїди. 

4.5. Антивітаміни. 

4.6. Фактори, що знижують засвоєння мінеральних речовин. 

4.7. Отрути пептидної природи. 

4.8. Лектини. 

4.9. Алкоголь. 

5. Метаболізм чужорідних речовин. 

5.1. Механізм детоксикації ксенобіотиків. 

5.2. Фактори, що впливають на метаболізм чужорідних сполук. 

6. Фальсифікація харчових продуктів. 

6.1. Фальсифікація – аспект безпеки 

6.2. Генетично модифіковані продукти харчування. 
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Зміст лекції. 

1. Класифікація чужорідних речовин та шляхи їх попадання у продукти 

Чужорідні хімічні речовини (ЧХР) можуть потрапляти в їжу випадково 

у вигляді контамінантів – забруднювачів, наприклад, з навколишнього 

середовища або в процесі технологічної обробки під час контакту з 

обладнанням; іноді їх вводять спеціально у вигляді харчових добавок, коли 

це пов’язано з технологічною необхідністю. Крім того, в харчовій сировині і 

готових продуктах харчування можуть міститися природні компоненти, що 

мають шкідливий вплив на здоров’я людини. 

Класифікація шкідливих і сторонніх речовин у сировині, питній воді і 

продуктах харчування представлена у вигляді схеми на рис. 1.1. 

Незважаючи на те , що навколишнє середовище залишається головним 

джерелом забруднення сировини і харчових продуктів, в даний час 

з’являються нові й модифікуються традиційні технології отримання 

продуктів харчування, які часто пов’язані із застосуванням жорстких видів 

впливу на сировину і напівпродукти, що, у свою чергу, є не завжди 

виправданим і призводить до виникнення токсичних речовин. Крім того, 

широко поширені різноманітні види неперевірених харчових добавок і нових 

пакувальних матеріалів; з’явилася велика кількість малих підприємств, 

технологічний процес і якість випущених продуктів харчування на яких 

погано контролюється або взагалі не контролюється. Не можна забувати і 

про антиаліментарні фактори харчування, що містяться у сировині та готових 

харчових продуктах і здатних чинити несприятливий вплив на організм 

людини. 

2. Довкілля – основне джерело забруднення сировини і харчових 

продуктів 

Забруднення продовольчої сировини та харчових продуктів 

чужорідними речовинами або ксенобіотиками безпосередньо залежить від 

ступеня забруднення навколишнього середовища. 

У результаті господарської діяльности людини в біосфері циркулює 

величезна кількість різних ксенобіотиків як неорганічної, так і органічної 

природи, що мають виняткову токсичність. Антропогенна токсикація набула 

настільки значних масштабів, що завдає відчутної, реальної шкоди здоров’ю 

людини і загрожує перерости в екологічну катастрофу. 

Ксенобіотики, потрапляючи в навколишнє середовище в результаті 

антропогенної діяльности людини, здатні накопичуватися в ґрунтах, 

водоймах, з атмосферними та водними потоками поширюватися на тисячі 

кілометрів. Рухаючись харчовими ланцюгами, ксенобіотики потрапляють в 

організм людини і викликають серйозні порушення здоров’я – від гострих 

отруєнь з летальним результатом до захворювань, що виявляються деколи 

тільки через роки (рис. 2.1). 
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Рис.1.1. Класифікація чужорідних і шкідливих речовин їжі 

 

 

 

 

 

ЇЖА 

Природні 

компоненти їжі, 

що мають 

шкідливий вплив 

І 

Речовини з 

навколишнього 

середовища,що мають 

шкідливий вплив 

(контамінанти) 

ІІ 

Речовини, які 

вносяться за 

технологією 

ІІІ 

Звичайні 

компоненти в 

незвичайно 

великих 

кількостях 

Антиаліментар

ні компоненти 

Незвичайні 

компоненти з 

нових джерел 

сировини 

Компоненти з 

вираженою 

фармакологічно

ю активністю 

Токсичні 

компоненти 

Хімічні(антропоген

ні) 

Біологічні 

(природні) 

Харчові добавки 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Схема надходження ксенобіотиків із навколишнього середовища в 

організм людини за харчовим ланцюгом 

 

2.1. Розмірності токсичності речовин 

Кількісна характеристика токсичності речовин досить складна і 

вимагає всестороннього підходу. Висновок про токсичність доводиться 

робити за результатами впливу речовини на живий організм, для якого 

характерна індивідуальна реакція, оскільки в групі досліджуваних тварин 

завжди присутні більш-менш сприйнятливі до дії досліджуваного токсину 

індивіди. 

Існують дві основні характеристики токсичності – ЛД50 і ЛД100. ЛД – 

абревіатура летальної дози, тобто дози, що викликає під час одноразового 

введення загибель 50 або 100 % експериментальних тварин. Дозу зазвичай 

визначають в розмірности концентрації. Токсичними вважають всі ті 

речовини, для яких ЛД мала. Прийнята така класифікація речовин за ознакою 

гострої токсичности (ЛД50 для щура під час перорального введення, мг/кг): 

Надзвичайно токсичні < 5 

Високотоксичні 5-50 

Помірно токсичні 50-500 

Малотоксичні 500-5000 

Практично нетоксичні 5000-15 000 

Практично нешкідливі > 15 000 
 

Величина t0,5 характеризує час напіввиведення токсину та продуктів 

його перетворення з організму. Для різних токсинів він може становити від 

декількох годин до декількох десятків років. 

Крім ЛД50, ЛД100 і t0,5 в токсикологічних експериментах на тваринах 

прийнято вказувати ще й час 100 або 50 % загибелі об’єктів. Але для цього 

такі експерименти повинні проводитися протягом багатьох місяців і років, а в 
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процесі існуючого нетривалого контролю можна віднести до малотоксичних 

речовин – високотоксичні, але ті, які проявляють свою негативну, згубну дію 

лише через тривалий час. 

Крім цього, необхідно враховувати ще ряд факторів: індивідуальність 

різних експериментальних тварин, різний розподіл токсинів в органах і 

тканинах, біотрансформацію токсинів, яка ускладнює їх визначення в 

організмі. 

Під час хронічної інтоксикації вирішального значення набуває 

здатність речовини проявляти кумулятивні властивости, тобто 

накопичуватися в організмі і передаватися харчовими ланцюгами. Необхідно 

також враховувати комбіновану дію кількох чужорідних речовин під час 

одночасного і послідовного надходження в організм та їх взаємодія з макро- і 

мікронутрієнтами харчових продуктів (людина може отримувати протягом 

усього життя разом з їжею цілий комплекс чужорідних речовин або у вигляді 

контамінантів – забруднювачів, або у вигляді добавок до харчових 

продуктів). 

Комбінований ефект є результатом фізичних чи хемічних взаємодій, 

індукції або інгібування ферментних систем, інших біологічних процесів. Дія 

однієї речовини може бути посилена або послаблена під впливом інших 

речовин. Розрізняють два основних ефекти: антагонізм – ефект впливу двох 

або декількох речовин, під час якого одна речовина послаблює дію іншої 

речовини (наприклад, дія ртуті та селену в організмі тварин і людини); 

синергізм – ефект впливу, що перевищує суму ефектів впливу кожного 

фактора (наприклад, комбінований вплив хлорвмісних сполук, 

фосфорорганічних пестицидів, комбінований вплив ксенобіотиків та деяких 

медикаментів). 

У зв’язку з хронічним впливом сторонніх речовин на організм людини і 

небезпекою віддалених наслідків, найважливішого значення набувають 

канцерогенна (виникнення ракових пухлин), мутагенна (якісні і кількісні 

зміни в генетичному апараті клітини) і тератогенна (аномалії в розвитку 

плода, викликані структурними, функціональними та біохемічними змінами в 

організмі матері та плоду) дії ксенобіотиків. 

На основі токсикологічних критеріїв (з точки зору гігієни харчування) 

міжнародними організаціями ООН – ВООЗ, ФАО та ін., а також органами 

охорони здоров’я окремих держав прийняті такі базові (основні) показники: 

ГДК, ДДД і ДДС. 

ГДК (гранично-допустима концентрація) – гранично-допустимі 

кількости чужорідних речовин в атмосфері, воді, продуктах харчування з 

точки зору їх безпеки для здоров’я людини. ГДК в продуктах харчування – 

встановлена законом гранично-допустима, з точки зору здоров’я людини, 

кількість шкідливої (чужорідної) речовини. ГДК – це такі концентрації, які у 

процесі щоденного впливу протягом тривалого часу не можуть викликати 

захворювань або відхилень у стані здоров’я, що виявляються сучасними 

методами досліджень, в житті теперішнього і наступних поколінь. 
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ДДД (допустима добова доза) – щоденне надходження речовини, яка не 

має негативного впливу на здоров’я людини протягом усього життя. 

ДДС (допустиме добове споживання ) – величина, що розраховується 

як добуток ДДД на середню величину маси тіла ( 60 кг). 

2.2. Токсичні елементи 

Токсичні елементи (зокрема, деякі важкі метали) складають велику і 

дуже небезпечну в токсикологічному відношенні групу речовин. Зазвичай 

розглядають 14 елементів: Hg, Pb, Cd, As, Sb, Sn, Zn, Al, Be, Fe, Cu, Ba, Cr, Tl. 

Зрозуміло, не всі перераховані елементи є отруйними, деякі з них необхідні 

для нормальної життєдіяльности людини і тварин. Тому часто важко 

провести чітку межу між біологічно необхідними і шкідливими для здоров’я 

людини речовинами. 

У більшости випадків прояв того чи іншого ефекту залежить від 

концентрації. Під час підвищення оптимальної фізіологічної концентрації 

елементу в організмі може наступити інтоксикація, а дефіцит багатьох 

елементів в їжі і воді може призвести до досить важких і важко впізнаваних 

явищ недостатности. 

Забруднення водойм, атмосфери, ґрунту, сільськогосподарських рослин 

і харчових продуктів токсичними металами відбувається за рахунок: 

• викидів промислових підприємств (особливо вугільної, металургійної та 

хемічної промисловости); 

• викидів міського транспорту (забруднення сполуками плюмбуму від 

згоряння етильованого бензину); 

• застосування в консервному виробництві неякісних внутрішніх покриттів і 

під час порушення технології припоїв; 

• контакту з обладнанням (для харчових цілей допускається досить 

обмежене число сталей та інших стопів). 

Для більшости продуктів встановлені гранично-допустимі концентрації 

(ГДК) токсичних елементів, до дитячих і дієтичних продуктів висуваються 

жорсткіші вимоги. 

Найбільш небезпечними з перерахованих елементів є Меркурій (Нg), 

Плюмбум (Рb), Кадмій (Сd). 

Меркурій – один із найбільш небезпечних і високотоксичних 

елементів, що має здатність накопичуватися в рослинах та в організмі тварин 

і людини, тобто є отрутою кумулятивної дії. 

Токсичність меркурію залежить від виду його сполук, які по-різному 

всмоктуються, метаболізуються і виводяться з організму. Найбільш токсичні 

меркурійалкани з коротким ланцюгом –метилмеркурій, етилмеркурій, 

диметилмеркурій. Механізм токсичної дії меркурію пов’язаний з його 

взаємодією з сульфгідрильними групами білків. Блокуючи їх, меркурій 

змінює властивости або інактивує ряд життєво важливих ферментів. 

Неорганічні сполуки меркурію порушують обмін аскорбінової кислоти, 

піридоксину, кальцію, купруму, цинку, селену; органічні – обмін білків, 

цистеїну, аскорбінової кислоти, токоферолів, феруму, купруму, мангану, 

селену. 
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Захисний ефект під час дії меркурію на організм людини мають цинк і, 

особливо, селен. Захисна дія селену зумовлена деметилюванням меркурію і 

утворенням нетоксичної сполуки – селено-меркуратного комплексу. 

Про високу токсичність ртуті та сполук меркурію свідчать і дуже 

низькі значення ГДК: 0,0003 мг/м3 у повітрі і 0,0005 мг/л у воді. Безпечним 

рівнем вмісту меркурію в крові вважають 50-100 мкг/л. Людина отримує з 

добовим раціоном близько 0,05 мг меркурію, що відповідає рекомендаціям 

ФАО/ВООЗ. 

В організм людини меркурій надходить найбільшою мірою з 

рибопродуктами, в яких її вміст може багаторазово перевищувати ГДК. 

М’ясо риби характеризується найбільшою концентрацією ртуті та сполук 

меркурію, оскільки активно акумулює їх з води та корму, до складу яких 

входять різні гідробіонти, багаті на ртуть та сполуки меркурію. 

Таблиця 2.1 

Вміст Меркурію мкг/кг 

продукти тваринництва 

м’ясо 6-20 

печінка 20-35 

нирки 20-70 

молоко 2-12 

вершкове масло 2-5 

яйця 2-15 

сільськогосподарські рослини 

овочі 3-59 

фрукти 10-124 

бобові 8-16 

зернові 10-103 

їстівні гриби 6-447 

перестиглі рослини 2000 

 

Наприклад, прісноводні риби-хижаки можуть містити від 107 до 509 

мкг/кг, прісноводні риби-нехижаки – від 78 до 200 мкг/кг, а океанські риби-

нехижаки від 300 до 600 мкг/кг Hg. Організм риб здатний синтезувати 

метилмеркурій, яка накопичується в печінці. У деяких видів риб в м’язах 

міститься білок – металотіонеїн, який з різними металами, у тому числі і з 

меркурієм, утворює комплексні сполуки, сприяючи тим самим накопиченню 

меркурію в організмі і його передачі харчовими ланцюгами. У таких риб 

вміст меркурію досягає дуже високих концентрацій: риба-меч містить від 500 

до 20 000 мкг/кг, а тихоокеанський марлін від 5000 до 14 000 мкг/кг. Для 

інших продуктів характерний вміст меркурію (мкг/кг) наведений у табл. 2.1. 

На відміну від рослин, в грибах може синтезуватися метилмеркурій. Під час 

варіння риби і м’яса концентрація меркурію в них знижується, у процесі 

аналогічної обробки грибів – залишається незмінною. Ця відмінність 

пояснюється тим, що в грибах меркурій зв’язаний з аміногрупами 
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нітрогенвмісних сполук, в рибі та м’ясі – з сульфурвмісними 

амінокислотами. 

Плюмбум – один з найпоширеніших і найбільш небезпечних 

токсикантів. Історія застосування свинцю дуже давня, що пов’язано з 

відносною простотою його отримання і великою поширеністю плюмбуму в 

земній корі (1,6·10–3%). Сполуки плюмбуму – Рb3О4 і РbSО4 – основа 

пігментів: сурику і свинцевих білил. Глазурі, які використовуються для 

покриття керамічного посуду, також містять сполуки Рb. Металічний свинець 

з часів Стародавнього Риму застосовують під час прокладання водопроводів. 

В даний час галузі застосування плюмбуму: виробництво акумуляторів, 

електричних кабелів, хемічне, машинобудування, атомна промисловість, 

виробництво емалей, замазок, лаків, кришталю, піротехнічних виробів, 

сірників, пластмас і т.і. Світове виробництво свинцю становить більше 

3,5·106т на рік. У результаті виробничої діяльности людини у природні води 

щорічно потрапляє 500-600 тис. т, а в атмосферу в переробленому і 

дрібнодисперсному стані викидається близько 450 тис. т, переважна 

більшість якого осідає на поверхні Землі. Основним джерелом забруднення 

атмосфери плюмбумом є вихлопні гази автотранспорту (260 тис. т) і 

спалювання кам’яного вугілля (близько 30 тис. т). У тих країнах, де 

використання бензину з додаванням тетраетилмеркурію зведено до мінімуму, 

вміст плюмбуму в повітрі вдалося істотно знизити. Слід підкреслити, що 

багато рослин накопичують плюмбум, який передається харчовими 

ланцюгами і виявляється в м’ясі і молоці сільськогосподарських тварин, 

особливо активне накопичення плюмбуму відбувається поблизу 

промислових центрів і великих автомагістралей. 

Щоденне надходження плюмбуму в організм людини з їжею – 0,1-

0,5 мг, з водою – 0,02 мг. Вміст плюмбуму (в мг/кг) в різних продуктах: 

фрукти 0,01-0,6; овочі 0,02-1,6; крупи 0,03-3,0; хлібобулочні вироби 0,03-

0,82; м’ясо і риба 0,01-0,78; молоко 0,01-0,1. В організмі людини засвоюється 

в середньому 10% плюмбуму, у дітей – 30-40%. З крові плюмбум надходить в 

м’які тканини і кістки, де депонується у вигляді трифосфату. 

Механізм токсичної дії сполук плюмбуму має подвійну напрямленість. 

По-перше, блокада функціональних SН-груп білків і, як наслідок, – 

інактивація ферментів, по-друге, проникнення плюмбуму в нервові і м’язові 

клітини, утворення плюмбум лактату, плюмбум фосфату, які створюють 

клітинний бар’єр для проникнення йонів Са2+. Основними мішенями 

негативної дії сполук плюмбуму є кровотворна, нервова і травна системи, а 

також нирки. Інтоксикація плюмбумом може призводити до серйозних 

порушень здоров’я, що виявляється в частих головних болях, 

запамороченнях, підвищеній стомлюваности, дратівливости, погіршенні сну, 

м’язевій гіпотонії, а в найбільш важких випадках до паралічів і парезів, 

розумової відсталості. Неповноцінне харчування, дефіцит в раціоні йонів 

кальцію, феруму, фосфору, пектинів, білків (або підвищене надходження 

кальциферолу) збільшують засвоєння плюмбуму, а отже – його токсичність. 
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Допустима добова доза (ДДД) плюмбуму становить 0,007 мг/кг; величина 

ГДК у питній воді – 0,05 мг/л. 

Заходи з профілактики забруднення сполуками плумбуму сировини і 

харчових продуктів повинні включати державний і відомчий контроль за 

промисловими викидами сполук плюмбуму в атмосферу, водойми і ґрунт. 

Необхідно істотно знизити або повністю виключити застосування 

тетраетилмеркурію в бензині, свинцевих стабілізаторах, виробах з 

полівінілхлориду, барвниках, пакувальних матеріалах і т.і. 

Кадмій широко застосовується в різних галузях промисловості. У 

повітря кадмій надходить разом зі свинцем під час спалювання палива, з 

газовими викидами підприємств, що виробляють або використовують кадмій. 

Забруднення ґрунту кадмієм відбувається під час осідання кадмій-аерозолів з 

повітря і доповнюється внесенням мінеральних добрив: суперфосфату (7,2 

мг/кг), фосфату калію (4,7 мг/кг), селітри (0,7 мг/кг). Помітний вміст кадмію і 

в гною, де він виявляється в результаті ланцюга переходів: повітря-ґрунт-

рослини-травоїдні тварини-гній. У деяких країнах солі кадмію застосовують 

як антисептичні і антигельмінтні препарати у ветеринарії. Все це визначає 

основні шляхи забруднення кадмієм навколишнього середовища, а отже, 

продовольчої сировини і харчових продуктів. 

Вміст кадмію (в мкг/кг) в різних продуктах: рослинні продукти: зернові 

28-95, горох 15-19, квасоля 5-12, картопля 12-50, капуста 2-26, помідори 10-

30, салат 17-23 , фрукти 9-42, рослинна олія 10-50, цукор 5-31, гриби 100-500; 

в продуктах тваринництва: молоко – 2,4, сир – 6,0, яйця 23-250. Встановлено, 

що приблизно 80 % кадмію надходить в організм людини з їжею, 20% – через 

легені з атмосфери і під час куріння. З раціоном доросла людина отримує до 

150 мкг/кг і вище кадмію на добу. В одній сигареті міститься 1,5-2,0 мкг Сd. 

Подібно до меркурію та плюмбуму, кадмій не є життєво необхідним 

металом. Потрапляючи в організм, кадмій проявляє сильну токсичну дію, 

головною мішенню якого є нирки. Механізм токсичної дії кадмію пов’язаний 

з блокадою сульфгідрильних груп білків; крім того, він є антагоністом цинку, 

кобальту, селену, інгібує активність ферментів, що містять зазначені 

елементи. Відома здатність кадмію порушувати обмін феруму і кальцію. Все 

це може призвести до широкого спектру захворювань: гіпертонічна хвороба, 

анемія, ішемічна хвороба серця, ниркова недостатність та інші. Відзначені 

канцерогенний, мутагенний та тератогенні ефекти кадмію. За 

рекомендаціями ВООЗ допустима добова доза (ДДД) кадмію – 1 мкг/кг маси 

тіла. 

Велике значення в профілактиці інтоксикації кадмієм має правильне 

харчування (включення в раціон білків, багатих сульфурмісними 

амінокислотами, аскорбінової кислоти, феруму, цинку, селену, кальцію), 

контроль за вмістом кадмію (полярографічний, атомно-абсорбційний 

аналізи) і виключення з раціону продуктів, багатих кадмієм. 

Алюміній. Перші дані про токсичність алюмінію були отримані в 70-

х рр. XX ст., і це виявилося несподіванкою для людства. Будучи третім за 

розповсюдженням елементом земної кори (8,8% маси земної кори складає Аl) 
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і маючи цінні властивості, металічний алюміній знайшов широке 

застосування в техніці і побуті. Постачальниками алюмінію в організм 

людини є алюмінієвий посуд, якщо він контактує з кислим або лужним 

середовищем, вода, яка збагачується йонами Аl3+ під час обробки її алюміній 

сульфатом на водоочисних станціях. Істотну роль у забрудненні 

навколишнього середовища йонами Аl3+ відіграють і кислотні дощі. Як 

буферну добавку алюміній гідроксид вводять і в деякі препарати аспірину та 

губну помаду. Серед харчових продуктів найвищу концентрацією алюмінію 

(до 20 мг/г) має чай. 

Йони Аl3+, які поступають в організм людини у вигляді нерозчинного 

фосфату виводяться з фекаліями, частково всмоктуються в кров і виводяться 

нирками. При порушенні діяльності нирок відбувається накопичення 

алюмінію, яке призводить до порушення метаболізму Са, Мg, Р, F, що 

супроводжується підвищенням крихкости кісток, розвитком різних форм 

анемії. Крім того, були виявлені і значно гірші прояви токсичності алюмінію: 

порушення мови, провали в пам’яті, порушення орієнтації і т.і. Все це 

дозволяє наблизити «нешкідливий», який донедавна вважався нетоксичним, 

алюміній до « похмурої трійці » супертоксикантів: Нg, Рb, Сd. 

Арсен як елемент у чистому вигляді отруйний тільки у високих 

концентраціях. Він належить до тих мікроелементів, необхідність яких для 

життєдіяльності організму людини не доведена, а його сполуки, такі як 

миш’яковистий ангідрид, арсеніти та арсенати, дуже токсичні. Арсен 

міститься у всіх об’єктах біосфери (в земній корі – 2 мг/кг , в морській воді – 

5 мкг/кг). Відомими джерелами забруднення навколишнього середовища 

арсеном є електростанції, що використовують буре вугілля, мідеплавильні 

заводи; він використовується у процесі виробництві напівпровідників, скла, 

барвників, інсектицидів, фунгіцидів та ін. 

Нормальний рівень вмісту арсену в продуктах харчування не повинен 

перевищувати 1 мг/кг. Так, наприклад, фоновий вміст арсену (мг/кг): в 

овочах і фруктах 0,01-0,2; в зернових 0,006-1,2; в яловичині 0,005-0,05; в 

печінці 2,0; яйцях 0,003-0,03; в коров’ячому молоці 0,005-0,01. Підвищений 

вміст арсену відмічається в рибі та інших гідробіонтах, зокрема в 

ракоподібних і молюсків. За даними ВООЗ, в організм людини з добовим 

раціоном надходить у середньому 0,05-0,45 мг арсену. ДДД – 0,05 мг/кг маси 

тіла. 

Залежно від дози сполуки арсену може викликати гостре та хронічне 

отруєння, разова доза арсену 30 мг – смертельна для людини. Механізм 

токсичної дії арсену пов’язаний з блокуванням SН-груп білків і ферментів. 

2.3. Радіоактивне забруднення 

Джерела радіоактивності, як і інші забруднювачі, є компонентами 

харчових ланцюгів: атмосфера – вітер – дощ – ґрунт – рослини – тварини – 

людина. Аналізуючи дані про взаємодію радіонуклідів з компонентами 

природного середовища та організмом людини, необхідно зазначити: 

радіонукліди природного походження постійно присутні у всіх об’єктах 

неживої і живої природи, починаючи з моменту утворення нашої планети. 
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При цьому радіаційний фон в різних регіонах Землі може відрізнятися у 10 і 

більше разів. До радіонуклідів природного походження відносять, по-перше: 

космогенні радіонукліди, головним чином 3Н, 7Ве, 14С, 22Nа, 24Nа; по-друге: 

радіонукліди, присутні в об’єктах навколишнього середовища (серед них 

основними джерелами забруднення харчових продуктів і опромінення 

людини є 40К, 238U, 232Тh). 

Радон – один з перших, відкритих людиною радіонуклідів. Цей 

благородний газ утворюється при розпаді ізотопу 226Ra і надходить в 

організм інгаляційним шляхом. Людина контактує з радоном скрізь, але 

головним чином у кам’яних і цегляних житлових будинках (особливо у 

підвальних приміщеннях і на перших поверхах), оскільки головним 

джерелом є ґрунт під будівлею і будівельні матеріали. Радіоактивність 

(мкЗв/рік) будівельних матеріалів: дерево 0; вапняк, піщаник 0-100; цегла, 

бетон 100-200; природний камінь, промисловий гіпс 200-400; шлаковий 

камінь, граніт 400-2000. Високий вміст радону може бути в підземних водах. 

Доступним і ефективним способом видалення радону з води є її аерація. 

В результаті виробничої діяльності людини, пов’язаної з добуванням 

корисних копалин, спалюванням органічного палива, отриманням 

мінеральних добрив і т.і., відбулося збагачення атмосфери природними 

радіонуклідами, причому природний радіаційний фон постійно змінюється. 

З моменту освоєння людиною ядерною енергією в біосферу почали 

надходити радіонукліди, які утворюються на АЕС, під час виробництва 

ядерного палива та випробуваннях ядерної зброї. Таким чином, постало 

питання штучних радіонуклідів та особливостей їх впливу на організм 

людини. Серед радіонуклідів штучного походження виділяють 21 

найпоширеніший, 8 з яких складають основну дозу внутрішнього 

опромінення населення: 14С, 137Cs, 90Sr, 89Sr, 106Ru, 144Се, 131I,95Zr. 

Існують три шляхи потрапляння радіоактивних речовин в організм 

людини: 

а) під час вдихання повітря, забрудненого радіоактивними речовинами; 

б) через шлунково-кишковий тракт з їжею і водою; 

в) через шкіру. 

Для найбільш небезпечних штучних радіонуклідів, до яких слід 

віднести довгоживучі 137Cs, 90Sr і короткоживучий 131I, в даний час виявлені 

закономірності всмоктування, розподілу, накопичення і виділення, а також 

механізми їх зв’язку з різними біологічними структурами. Одним з головних 

завдань щодо профілактики та зниження ступеня внутрішнього опромінення 

слід вважати зменшення всмоктування радіоактивних елементів під час їх 

тривалого надходження в організм людини з харчовими продуктами. 

Ефект дії йонізуючого випромінювання на клітину і організм в цілому 

можна зрозуміти, простеживши зміни, що відбуваються на всіх етапах 

ланцюга: біомолекули – клітинний компартмент – клітина – тканини – 

організм, і встановивши взаємозв’язок між ними. 
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Клітина – це налагоджена динамічна система біологічно важливих 

макромолекул, які скомпоновані у компартментт (субклітинні утворення), що 

виконують певні фізіологічні функції. 

Найбільш чутливими до опромінення органелами клітин організму 

ссавців є ядро і мітохондрії. Тут пошкодження проявляються в малі терміни і 

за малих доз. Найбільше пригнічуються процеси окисного фосфорилювання; 

змінюються фізико-хімічні властивості нуклеопротеїдів, в результаті чого 

відбуваються кількісні і якісні зміни в ДНК; порушуються процеси 

транскрипції і трансляції. Крім цього, пригнічуються енергетичні процеси; 

викид в цитоплазму йонів K+ і Na+; порушуються функції мембран. 

Одночасно можливі всі види мутацій: геномні мутації (кратні зміни 

гаплоїдного числа хромосом), хромосомні мутації або хромосомні аберації 

(структурні або чисельні зміни хромосом), генні, або точкові мутації (зміни 

молекулярної структури генів, в результаті чого синтезуються білки, які  

втратили свою біологічну активність). 

Прийнято розглядати три етапи радіаційного ураження клітини: 

I етап можна назвати фізичним. На цьому етапі відбувається йонізація і 

збудження макромолекул; при цьому поглинена енергія реалізується в 

слабких місцях (в білках – SН-групи, у ДНК – хромофорні групи тиміну, в 

ліпідах – ненасичені зв’язки). 

II етап – хімічні перетворення. На цьому етапі відбувається взаємодія 

радикалів білків, нуклеїнових кислот, ліпідів з водою, киснем, з радикалами 

води і т.і. Це, в свою чергу призводить до утворення гідропероксидів, 

прискорює процеси окиснення, викликає множинні зміни молекул. В 

результаті цього початковий ефект багаторазово посилюється. Руйнується 

структура біологічних мембран, посилюються інші процеси деструкції, 

вивільняються ферменти, спостерігається зміна їх активності. 

III етап – біохімічний. На цьому етапі відбуваються порушення, які 

пов’язані з вивільненням ферментів і зміною їх активності. Різні ферментні 

системи реагують на опромінення неоднаково. Активність одних ферментів 

після опромінення зростає, інших – знижується, третіх – залишається 

незмінною. До числа найбільш радіочутливих процесів у клітині відноситься 

окисне фосфорилювання. Порушення цього процесу відзначається через 20-

30 хв. за дози опромінення 100 рад. Воно проявляється в пошкодженні 

системи генерації АТФ, без якої не обходиться ні один процес 

життєдіяльності. 

Високу чутливість мають і ДНК-комплекси (ДНК клітинного ядра в 

комплексі з лужними білками, РНК, ферменти). Допускають що в цьому 

випадку, в першу чергу, уражаються зв’язки білок-білок і білок-ДНК. 

Опромінення цілого організму призводить до зниження глікогену в 

скелетних м’язах, печінці і ряді інших тканин у результаті нейрогуморальної 

реакції на опромінення. Крім цього виявляється порушення процесів розпаду 

глюкози (гліколіз) і високополімерних полісахаридів. 

У процесі дії йонізуючого випромінювання на ліпіди відбувається 

утворення пероксидів: 
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RООН → R• і RООН → RОО• – початкове утворення радикалів;  (2.1) 

R• + О2  → RО2
• і RОО• + RН → RООН + R• – ланцюгові реакції.  (2.2) 

Цим процесам надають особливого значення у розвитку променевого 

ураження, оскільки це призводить до руйнування клітинних мембран і 

загибелі клітини.  

В організмі під час його опромінення спостерігається зниження 

загального вмісту ліпідів, їх перерозподіл між різними тканинами зі 

збільшенням рівня в крові і печінці (що, ймовірно, пов’язано зі змінами 

вуглеводного обміну). Крім того, спостерігається пригнічення ряду 

антиоксидантів, що, в свою чергу, також сприяє утворенню токсичних 

гідропероксидів. 

За характером розподілу в організмі людини радіоактивні речовини 

можна умовно розділити на три групи. 

1. Ті, що відкладаються переважно в скелеті (так звані остеотропні 

ізотопи – стронцій, барій, радій). 

2. Ті, які концентруються в печінці (церій, лантан, плутоній). 

3. Речовини, які розподіляються рівномірно по системах (водень, 

вуглець, інертні гази, залізо). Причому одні мають тенденцію до накопичення 

в м’язах (калій, рубідій, цезій), а інші – в селезінці, лімфатичних вузлах, 

наднирниках (ніобій, рутеній). 

Особливе місце займає радіоактивний йод – він селективно 

акумулюється щитовидною залозою. 

Якщо як критерій чутливості до йонізуючого випромінювання обрати 

морфологічні зміни, то клітини і тканини організму людини за ступенем 

зростання чутливості можна розташувати в такому порядку: нервова тканина, 

хрящова та кісткова тканини, м’язова тканина, сполучна тканина, щитовидна 

залоза, травні органи, легені, шкіра, слизові оболонки, статеві залози, 

лімфоїдна тканина, кістковий мозок. 

Напрямки профілактики радіоактивного забруднення навколишнього 

середовища: охорона атмосфери Землі як природного екрана, що захищає від 

згубного космічного впливу радіоактивних частинок; дотримання глобальної 

техніки безпеки під час видобутку, використання та зберігання 

радіоактивних елементів, які застосовуються людиною в процесі її 

життєдіяльності. 

Найважливішим фактором запобігання накопичення радіонуклідів в 

організмі людей є харчування. Особливо це стосується захисту організму від 

довгоживучих радіонуклідів, які здатні мігрувати харчовими ланцюгами, 

накопичуватися в органах і тканинах, піддавати хронічному опроміненню 

кістковий мозок, кісткову тканину і т.і. Встановлено, що збагачення раціону 

рибою, кальцієм, фтором, вітамінами А, Е, С, які є антиоксидантами, а також 

вуглеводами, які не засвоюються (пектин), сприяє зниженню ризику 

онкологічних захворювань, відіграє велику роль у профілактиці 

радіоактивного впливу поряд з радіопротекторами, до яких відносяться 

речовини різної хімічної природи, в тому числі і сульфурвмісні сполуки, такі 

як цистеїн і глутатіон. 
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На сьогодні розроблена сучасна концепція радіозахисного харчування 

(рис.2.2), яка базується на трьох основних положеннях: 

а) максимально можливе зменшення надходження радіонуклідів з 

їжею; 

б) гальмування процесів сорбції та накопичення радіонуклідів в 

організмі; 

в) дотримання принципів раціонального харчування. 

2.4. Діоксини та діоксиноподібні речовини 

Діоксини – високотоксичні сполуки, що мають мутагенні, 

канцерогенні і тератогенні властивості. Вони представляють реальну загрозу 

забруднення харчових продуктів, включаючи воду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.2 Сучасна концепція радіозахисного харчування 

 

Діоксини є побічними продуктами виробництва пластмас, пестицидів, 

паперу, дефоліантів. В ході в’єтнамської війни (1962-1971 р.р.) літаками 

американських ВПС на території Південного В’єтнаму було розпилено 

57 тисяч тон дефоліанту – «помаранчевого реагенту», в якому у вигляді 

домішки містилося 170 кг діоксину (тобто 0,0003%); в результаті в учасників 

цих подій були відзначені численні захворювання, в тому числі й 

онкологічні. Саме наслідки цієї війни привели до розуміння тієї небезпеки, 

якою є діоксини для всього людства. 

Діоксини виявлені у складі відходів металургії, деревообробної і 

целюлозно-паперової промисловості. Вони утворюються у процесі знищення 

відходів у сміттєспалювальних печах, на теплових електростанціях; присутні 

у вихлопних газах автомобілів, під час горіння синтетичних покриттів та 
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олив, на міських звалищах, тобто практично скрізь, де йони хлору (брому) 

або їх сполуки взаємодіють з активним вуглецем в кислому середовищі. 

Таким чином, проблема діоксинів набула глобального характеру. 

Група діоксинів об’єднує сотні речовин, кожна з яких містить 

специфічну гетероциклічну структуру із замісниками – атомами хлору 

(брому). Структура 2,3,7,8-тетрахлордибензо-пара-діоксину (ТХДД) включає 

два ароматичних кільця, з’єднаних між собою двома оксигеновими містками: 

    (2.3) 

ТХДД – так званий класичний діоксин, дія якого сильніша від дії 

ціанідів, стрихніну, зоману, зарину, УХ-газу. ТХДД обраний за еталон 

онкотоксичності, вирізняється високою стабільністю, не піддається гідролізу 

і окисненню, стійкий до високої температури (розкладається лише за 750°С), 

стійкий до дії кислот і лугів, не займається, добре розчинний в органічних 

розчинниках. 

Структура 2,3,7,8-тетрахлордибензофурану (ТХДФ) містить два 

ароматичних кільця, які з’єднані одним оксигеновим містком: 

    (2.4) 

Крім цих двох основних сполук, можливі різні поєднання: 

 

   (2.5) 

У поліхлорованих біфенілах два ароматичних кільця з’єднані простим 

хімічним зв’язком: 

    (2.6) 

Таким чином, під діоксинами слід розуміти не яку-небудь конкретну 

речовину, а кілька десятків класів, що включають трициклічні оксигенвмісні 

ксенобіотики, а також клас біфенілів, що не містять атомів Оксигену. Це 75 
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поліхлорованих дибензодіоксинів, 135 поліхлорованих дибензофуранів, 210 

речовин з броморганічних класів, кілька тисяч змішаних бром- та 

хлорвмісних сполук. Не можна забувати і про ізомерію: для ТХДД існує 22 

ізомери, для ТХДФ – 38 ізомерів. 

Під час попадання в навколишнє середовище діоксини інтенсивно 

накопичуються в ґрунті, водоймах, активно мігрують харчовими ланцюгами 

(рис. 2.3). 

В організм людини діоксини потрапляють в основному з їжею. Серед 

основних продуктів небезпечні концентрації діоксинів виявляють у 

тваринних жирах, в м’ясі, молочних продуктах, рибі (вміст діоксину 

визначатиметься жирністю цих продуктів, так як діоксини – жиророзчинні 

сполуки). У коров’ячому молоці вміст діоксинів у 40-200 разів перевищує їх 

наявність у тканинах тварини. Джерелами діоксинів можуть бути і 

коренеплоди (картопля, морква). 

Для діоксинів не існує таких норм як ГДК – ці речовини токсичні за 

будь-яких концентрацій, змінюються лише форми прояву токсичності. 

Діоксини мають широкий спектр біологічної дії на людину і тварини. У 

малих дозах викликають мутагенний ефект, відрізняються кумулятивними 

властивостями, інгібуючою дією на різні ферментні системи організму. Їх 

небезпека дуже велика і не випадково діоксини і діоксинподібні сполуки 

відносять до групи суперекотоксикантів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Надходження діоксинів і передача їх харчовими ланцюгами 
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імунотоксичності (тобто пригнічення імунної системи). Розрахунок ДДД 

(допустимої добової дози) ведеться таким чином, щоб за 70 років життя в 

організм людини надійшло не більше 10–11 г/кг в день. 

У боротьбі з діоксинами вже досягнуті певні успіхи. Це сталося завдяки 

тому, що не тільки вчені, але й уряди багатьох країн усвідомили небезпеку 

загальнопланетарного отруєння середовища діоксинами. У багатьох країнах 

світу (і в Україні в тому числі) проводиться екологічний моніторинг 

діоксинів у різних галузях промисловості. Згідно з отриманими даними 

вирішуються питання вдосконалення тих чи інших технологічних процесів. 

У США і в країнах Західної Європи ведеться кампанія за сортування 

побутових відходів, відділення пластмасових виробів (у Швеції, наприклад, 

це практикується вже багато років). Крім того, шведам вдалося знайти спосіб 

отримання бездіоксинового паперу. У США, Нідерландах, Японії після 

реконструкції сміттєспалювальних заводів вдалося звести утворення 

діоксинів до мінімуму, у Франції розроблено антидіоксинові фільтри. 

Слід відзначити явище синергізму – ефекту впливу, що перевищує 

суму ефектів впливу кожного з факторів. Такими синергістами по 

відношенню до діоксину можуть бути: радіація, свинець, кадмій, ртуть, 

нітрати, хлорфеноли, сполуки сульфур(II). 

2.5. Поліциклічні ароматичні вуглеводні 

Поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ) – нараховують понад 200 

представників, які є сильними канцерогенами. 

До найбільш активних канцерогенів відносять 3,4-бенз(о)пірен, який 

був ідентифікований у 1933 р. як канцерогенний компонент сажі і смоли, а 

також холантрен, перилен і дибензопірен. 

Структурні формули найбільш канцерогенних ПАВ: 

          (2.7) 

бензопірен 

     (2.8) 

холантрен 
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     (2.9) 

перилен 

   (2.10) 

дибензопірен 

До малотоксичних ПАВ відносять антрацен, фенантрен, пірен, 

флуорантен: 

    (2.11) 

антрацен 

     (2.12) 

фенантрен 

     (2.13) 

пірен 
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    (2.14) 

флуорантен 

Канцерогенна активність реальних поєднань поліциклічних 

ароматичних вуглеводнів на 70-80% обумовлена бензопіреном. Тому за 

присутности бензопірену в харчових продуктах та інших об’єктах можна 

судити про рівень їх забруднення ПАВ і ступеня онкогенної небезпеки для 

людини. 

Канцерогенні ПАВ утворюються в природі шляхом абіогенних 

процесів; щороку в біосферу надходять тисячі тонн бензопірену природного 

походження. Ще більше – за рахунок техногенних джерел. Утворюються 

ПАВ в процесах горіння нафтопродуктів, вугілля, деревини, сміття, їжі, 

тютюну, причому, чим нижча температура, тим більше утворюється ПАВ. 

У харчовій сировині, отриманій з екологічно чистих рослин, 

концентрація бензопірену 0,03-1,0 мкг/кг. Умови термічної обробки значно 

збільшують його вміст до 50 мкг/кг і більше. Полімерні пакувальні матеріали 

можуть відігравати важливу роль у забрудненні харчових продуктів ПАВ, 

наприклад, жир молока екстрагує до 95% бензопірену з парафінопаперових 

пакетів або стаканчиків. Висока концентрація бензопірену в тютюновому 

димі. 

З їжею доросла людина отримує бензопірену 0,006 мг/рік. В інтенсивно 

забруднених районах ця доза зростає в 5 і більше разів. ГДК бензопірену в 

атмосферному повітрі – 0,1 мкг/100 м3, у воді ставків – 0,005 мг/л, у ґрунті – 

0,2 мг/кг. 

Вміст бензопірену (в мкг/кг) у різних харчових продуктах 

(Габович Р.Д., Припутіна К.С., 1988) наведений у табл. 2.2. 

Наведені вище дані свідчать про те, що бензопірен потрапляє в 

організм людини з такими харчовими продуктами, в яких до теперішнього 

часу існування канцерогенних речовин не передбачалося. Він виявлений у 

хлібі, овочах, фруктах, маргарині, рослинному маслі, в обсмажених зернах 

кави, копчених, смажених м’ясних продуктах. Причому його вміст значно 

коливається в залежності від способу технологічної та кулінарної обробки 

або від ступеня забруднення навколишнього середовища. 

2.6. Забруднення речовинами, що застосовуються в рослинництві 

Залишки сільськогосподарських отрутохімікатів представляють 

найбільш значну групу забруднювачів, так як присутні майже у всіх 

харчових продуктах. До цієї групи забруднювачів входять пестициди 

(бактеріоциди, фунгіциди, інсектициди, гербіциди та ін), добрива, регулятори 

росту рослин, засоби проти проростання, засоби, що прискорюють 

дозрівання плодів. Основні з них: 
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Таблиця 2.2 

Вміст бензопірену у харчових продуктах 

Харчові продукти Вміст бензопірену, мкг/кг 

Свинина свіжа Не виявлено 

Яловичина свіжа Не виявлено 

Ковбаса варена 0,26-0,50 

Ковбаса копчена 0-2,1 

Ковбаса напівкопчена 0-7,2 

Телятина Не виявлено 

Смажена телятина 0,18-0,63 

Краби свіжі (суха маса) 6-18 

Камбала свіжа (суха маса) 15 

Червона риба 0,7-1,7 

Оселедець холодного копчення 11,2 

Борошно вищого ґатунку 0,09 

Хлібобулочні вироби 0,13-0,47 

Житній хліб 0,08-1,63 

Білий хліб, батон 0,08-0,09 

Молоко 0,01-0,02 

Вершкове масло 0-0,13 

Цвітна капуста 24 

Соняшникова олія 0,93-30,0 

Картопля 1-16,6 

Оливкова олія, рафінована Не виявлено 

Ріпакова олія 0,9 

Кава помірно піджарена 0,3-0,5 

Кава пересмажена 5,6-6,1 

Кокосове масло 18,6-43,7 

Цукор 0,23 

Сіль 0,03-0,50 

Зерно 0,17-4,38 

Ячмінь і солод 0,35-0,70 

Борошно 0,2-1,6 

Сушені фрукти: 

сливи 23,9 

вишня 14,2 

груша 5,7 

яблука 0,3 

Пестициди – речовини різної хімічної природи, що застосовуються в 

сільському господарстві для захисту культурних рослин від бур’янів, 

шкідників і хвороб, тобто хімічні засоби захисту рослин. Світове 

виробництво пестицидів (у перерахунку на активні речовини) становить 

понад 2 млн. т у рік, причому ця цифра невпинно зростає. В даний час у 

світовій практиці використовують близько 10 тис. найменувань пестицидних 
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препаратів на основі 1500 діючих речовин, які відносяться до різних хімічних 

груп. Найбільш поширені: хлорорганічні, фосфорорганічні, карбамати 

(похідні карбамінової кислоти), меркурійорганічні, синтетичні піретроїди та 

купрумвмісні фунгіциди. 

З гігієнічних позицій прийнята така класифікація пестицидів: 

• за токсичністю під час однократного надходження через шлунково-

кишковий тракт пестициди поділяють на сильнодіючі отруйні речовини 

(ЛД50 до 50 мг/кг), високотоксичні (ЛД50 від 50 до 200 мг/кг), 

середньотоксичні (ЛД50 від 200 до 1000 мг/кг), малотоксичні (ЛД50 

більше 1000 мг/кг); 

• за кумулятивним властивостями пестициди поділяють на речовини, 

що мають високу кумуляцію (коефіцієнт кумуляції менше 1), виражену 

кумуляцію (коефіцієнт кумуляції від 1 до 3), помірну кумуляцію 

(коефіцієнт кумуляції від 3 до 5), слабку кумуляцію (коефіцієнт 

кумуляції більше 5); 

• за стійкістю пестициди поділяють на дуже стійкі (час розкладу на 

нетоксичні компоненти понад 2 років), стійкі (від 0,5 до 1 року), 

помірно стійкі (від 1 до 6 місяців), малостійкі (1 місяць). 

Порушення гігієнічних норм зберігання, транспортування та 

застосування пестицидів, низька культура роботи з ними приводить до їх 

накопичення в кормах, продовольчій сировині та харчових продуктах, а 

здатність акумулюватися і передаватися харчовими ланцюгами – до 

широкого розповсюдження і негативного впливу на здоров’я людини. 

Застосування пестицидів та їх роль в боротьбі з різними шкідниками у 

підвищенні врожайності сільськогосподарських культур, їх вплив на 

навколишнє середовище і здоров’я людини викликають неоднозначні оцінки 

різних фахівців. 

Цікава доля відкритого у 1939 р. швейцарцем Паулем Мюллером 

інсектициду [2,2,2-трихлор-1,1-біс(пара-хлорфеніл)етан], – (СlС6Н4)2СНССl3, 

відомого як ДДТ. Препарат токсичний, ЛД50 – 200 мг/кг, ГДК у повітрі – 

0,1 мг/м3, ГДК у воді – 0,1 мг/л; допустимі залишки в ґрунті – 1,0 мг/кг, в 

овочах і фруктах – 0,5 мг/кг, в інших продуктах не допускається.  

ДДТ відіграв величезну роль у боротьбі з малярією, і в 1948 р. Пауль 

Мюллер був удостоєний Нобелівської премії в галузі медицини за своє 

відкриття. Проте, вже починаючи з 1950 р. почали надходити повідомлення 

про токсичні властивості ДДТ і реальну загрозу для здоров’я людини. 

Завдяки своїй стійкості і леткості (період обертання навколо Землі становив 

всього 3-4 тижні), ДДТ виявився одним з перших глобальних забруднювачів. 

ДДТ був виявлений на всіх континентах, в тому числі і в Антарктиді. Його 

здатність акумулюватися і передаватися харчовими ланцюгами призвела до 

того, що він був виявлений в жировому шарі пінгвінів і в грудному молоці 

жінок. Усе це сприяло тому, що вже в 60-х р.р. у більшості країн препарат 

був заборонений (в СРСР з 1970 р.). 

На сьогодні суперечки про застосування або ж повну заборону 

пестицидів тривають. Вчені різних галузей науки (хіміки, аграрії, медики) – 
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кожен зі своїх позицій, наводять переконливі аргументи як за, так і проти. 

Очевидно, що лише спільні зусилля допоможуть знайти правильне 

вирішення цієї складної проблеми. 

У різних країнах діє автоматизований моніторинг, що забезпечує 

інформацію про рівні пестицидів та інших хлорорганічних сполук у 

продуктах харчування. Зокрема, під час моніторингу визначаються залишкові 

кількости 154 пестицидів, що відносяться до 45 груп у 262 видах харчових 

продуктів, які належать до 23 класів. Результати моніторингу останніх років 

показують зростання загального вмісту пестицидів у продуктах рослинного і 

тваринного походження. Особливо це стосується таких продуктів, як 

картопля, цибуля, капуста, помідори, огірки, морква, буряк, яблука, 

виноград, пшениця, ячмінь, риба озерна, молоко. В них виявлений 

найширший спектр пестицидів. Причому підвищення допустимого рівня 

вмісту пестицидів в 5 і більше раз слід розуміти як екстремальне 

забруднення, а воно спостерігається, на жаль.. в широкому асортименті 

продуктів. 

Дані моніторингу свідчать про реальну небезпеку комбінованного 

впливу на організм людини багатьох високо токсичних пестицидів; 

дозволяють оцінити ступінь такої небезпеки і визначити необхідність 

першочергових заходів з дослідження та профілактики. 

Очевидно, що повністю відмовитися від застосування пестицидів 

неможливо, тому дуже важливим є контроль за виробництвом і 

застосуванням пестицидів з боку різних відомств і організацій, а також 

інформування населення про несприятливий вплив цих сполук на організм 

людини. Проте у вирішенні проблеми, пов’язаної з негативним впливом 

пестицидів на організм людини, є об’єктивні труднощі. Пестициди, що 

надходять в організм з харчовими продуктами, піддаються біотрансформації, 

і це ускладнює їх виявлення і ускладнює розкриття механізмів впливу на 

людину. Крім того, проміжні продукти біотрансформації ксенобіотиків 

бувають токсичнішими, ніж початковий ксенобіотик, і, у зв’язку з цим 

величезного значення набуває небезпека віддалених наслідків. 

Нітрати широко поширені в природі, вони є нормальними 

метаболітами будь-якого живого організму, як рослин, так і тварини, навіть в 

організмі людини за добу утворюється і використовується в обмінних 

процесах більше 100 мг нітратів. 

Чому ж говорять про небезпеку нітратів? Під час споживання в 

надмірній кількости нітрати (NO3
–) в травному тракті частково 

відновлюються до нітритів (NO2
–). Механізм токсичної дії нітритів в 

організмі полягає в їх взаємодії з гемоглобіном крові і в утворенні 

метгемоглобіну, нездатного зв’язувати і переносити кисень. 1 мг натрій 

нітриту (NaNО2) може перевести в метгемоглобін близько 2000 мг 

гемоглобіну. 

Нітрити. За даними ФАО/ВООЗ, ДДД нітриту становить 0,2 мг/кг маси 

тіла, крім немовлят. Гостра інтоксикація спостерігається під час одноразової 

дози 200-300 мг, летальний результат при 300-2500 мг. Токсичность нітритів 
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залежить від харчового раціону, індивідуальних особливостей організму, 

зокрема від активности ферменту метгемоглобінредуктази, здатного 

відновлювати метгемоглобін в гемоглобін. Хронічний вплив нітритів 

призводить до зниження в організмі вітамінів А, Е, С, В1, В6, що в свою чергу 

позначається на зниженні стійкости організму до впливу різних негативних 

факторів, в тому числі і онкогенних. Нітрати, як зазначалося вище, самі по 

собі не мають вираженої токсичности, однак одноразовий прийом 1-4 г 

нітратів викликає у людей гостре отруєння, а доза 8-14 г може виявитися 

смертельною. ДДД, у перерахунку на нітратйон, становить 5 мг/кг маси тіла, 

ГДК нітратів у питній воді – 45 мг/л. 

Нітрозаміни. Крім того, із нітритів у присутности різних амінів 

можуть утворюватися N-нітрозаміни: 

N-N=O + H2O

R1

R2

R2

R1

HONO + NH

    (2.15) 

де R1, і R2 – алкільні, арильні, гетероциклічні радикали. 
 

В залежности від природи радикала можуть утворюватися різні 

нітрозоаміни, 80% з яких мають канцерогенну, мутагенну, тератогенну дію, 

причому канцерогенна дія цих сполук визначальна. 

Нітрозоаміни можуть утворюватися в навколишньому середовищі, так, 

з добовим раціоном людина отримує приблизно 1 мкг нітрозосполук, з 

питною водою – 0,01 мкг, з повітрям – 0,3 мкг, але ці значення можуть 

значно коливатися в залежности від ступеня забруднення навколишнього 

середовища. В результаті технологічної обробки сировини, напівфабрикатів 

(інтенсивна термічна обробка, копчення, соління, тривале зберігання тощо), 

утворюється широкий спектр нітрозосполук. Крім цього, нітрозоаміни 

утворюються в організмі людини в результаті ендогенного синтезу з нітратів 

та нітритів. 

Найбільшого розповсюдження набули такі нітрозосполуки: 

• N-нітрозодиметиламін (НДМА), 

• N -нітрозодіетиламін (НДЕА), 

• N -нітрозодипропіламін(НДПА), 

• N-нітрозодибутиламін (НДБА), 

• N-нітрозопіперидин (НПіП), 

• N-нітрозопіролідин (НПіР). 

Основними джерелами надходження нітратів і нітритів в організм 

людини є, в першу чергу, рослинні продукти. А оскільки нітрати є 

нормальним продуктом обміну нітрогену в рослинах, неважко припустити, 

що їх вміст залежить від таких факторів: 
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• індивідуальні особливості рослин; існують так звані «рослини 

накопичувачі нітратів», це, в першу чергу, листяні овочі, а також 

коренеплоди, наприклад буряк та ін; 

• ступінь зрілості плодів; недоспілі овочі, картопля, а також овочі ранніх 

строків дозрівання можуть містити нітратів більше, ніж ті ,що досягли 

нормальної збиральної зрілості; 

• зростаюче і часто безконтрольне застосування азотистих добрив 

(неправильне дозування і терміни внесення добрив); 

• використання деяких гербіцидів, наприклад 2,4-(дихлор-феноксіоцтова 

кислота), і дефіцит молібдену в ґрунті порушують обмін речовин в 

рослинах, що призводить до накопичення нітратів. 

Крім рослин, джерелами нітратів і нітритів для людини є м’ясні 

продукти, а також ковбаси, риба, сири, в які додають натрій або калій нітрит 

в якости харчової добавки – як консервант або для збереження забарвлення 

м’ясопродуктів, так як утворений при цьому NO-міоглобін зберігає червоне 

забарвлення навіть після теплової денатурації, що істотно покращує 

зовнішній вигляд і товарні якості м’ясопродуктів. 

Вміст нітратів (мг/кг) у продовольчій сировині та харчових продуктах 

наведений у табл. 2.3. 

Для запобігання утворення N-нітрозосполук в організмі людини 

реально лише знизити вміст нітратів і нітритів. Істотне зниження синтезу 

нітрозосполук може бути досягнуто шляхом додавання до харчових 

продуктів аскорбінової або ізоаскорбіновой кислоти або їх натрієвих солей. 

Регулятори росту рослин (РРР) – це сполуки різної хімічної природи, 

які впливають на процеси росту та розвитку рослин і застосовуються в 

сільському господарстві з метою збільшення врожайності, поліпшення якості 

рослинної продукції, полегшення збирання врожаю, а в деяких випадках для 

збільшення термінів зберігання рослинних продуктів. 

До цієї групи відносять і деякі гербіциди (наприклад, 2,4-D), які, в 

залежності від концентрації, можуть проявляти і стимулюючу дію. 

Регулятори росту рослин можна розділити на дві групи: природні і 

синтетичні. 

Природні РРР – це природні компоненти рослинних організмів, які 

виконують функцію фітогормонів: ауксини, гибереліни, цитокініни, 

абсцисова кислота, ендогенний етилен і ін. У процесі еволюції в організмі 

людини виробилися відповідні механізми біотрансформації, і тому природні 

РРР не представляють якої-небудь небезпеки для організму людини. 

Синтетичні РРР – це сполуки, які з фізіологічної точки зору є 

аналогами ендогенних фітогормонів, або сполуки, здатні впливати на 

гормональний статус рослин. Їх одержують хімічним та мікробіологічним 

шляхом. Найважливіші РРР, що випускаються у промисловості під різними 

комерційними назвами, у своїй основі є похідними арил- або арилокси-

аліфатичних карбонових кислот, індолу, піримідину, піридазину, пірадолу. 

Наприклад, широко використовуються препарати – похідні 

сульфанілсечовини. 
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Таблиця 2.3 

Вміст нітратів (мг/кг) у продовольчій сировині та харчових продуктах 

(Рибальський М.Г., Савицький А.І. та ін., 1994) 

Овочі:  Соки консервовані:  

Буряк 39-7771 плодово-ягідні 0-56 

Ріпа 82-5429 плодово-овочеві 29-64 

Редиска 41-4527 овочеві 10-108 

Редька 98-2731 Фрукти і ягоди:  

Капуста свіжа:  Яблука 2,7-55,0 

рання 509-1010 Груші 1,5-6,5 

пізня. 14-3467 Сливи 2,5-3,1 

Картопля 4-1218 Хурма 2,9-4,3 

Морква 15-900 Обліпиха 1,9-2,5 

Огірки:  Журавлина 2,5-3,3 

закритий ґрунт 67-765 Чорниця 2,6-4,0 

відкритий ґрунт 48-258 Брусниця 3,1-4,5 

Кабачки 291-672 Горобина чорноплідна 2,6-3,0 

Перець солодкий 10-517 Молочні продукти:  

Томати 3-365 Молоко:  

Баклажани 42-284 пастеризоване 1,1-14,0 

Капуста квашена 46-320 
Кисломолочні продукти 0,5-6,0 

Огірки солоні 83-120 

Цибуля ріпчаста 0-150 Сирні вироби 1,5-6,5 

Кріп 30-4074 Молоко сухе, незбиране 1,0-35 

Петрушка 388-2022 Сири 1,5-2,0 

Цибуля перо 71-1486 М’ясні продукти:  

Селера 701-968 Яловичина свіжа 0-4,0 

Шпинат 621-2417 Сосиски 2,5-3,9 

Кінза 520-1240 Ковбаса «Лікарська» 2,4-5,8 

Щавель 53-875 Свинина 1,4-5,4 

Диня 3-120 М’ясо куряче 2,1-4,0 

Кавун 6-94 Риба свіжа:  

Гарбуз 14-410 річкова 3-43 

Зерно:  морська 14-21 

м’якої пшениці 1,2-15 Макарони 1,5-7,7 

твердої пшениці 1,1-8,4 Хліб:  

Борошно пшеничне 2,5-19,0 свіжий 1,9-6,7 

Консерви овочем’ясні 47-320 висушений 0,9-8,1 

 

Синтетичні РРР, на відміну від природних, мають негативний вплив на 

організм людини як ксенобіотики. Однак ступінь небезпечності більшості 

РРР до кінця не вивчений, передбачається можливість їх негативного впливу 

на внутрішньоклітинний обмін за рахунок утворення токсичних проміжних 

сполук. Крім того, деякі синтетичні РРР самі можуть проявляти токсичні 
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властивости. Вони мають підвищену стійкість в навколишньому середовищі і 

сільськогосподарській продукції, де виявляються в залишкових кількостях. 

Це, в свою чергу, збільшує їх потенційну небезпеку для здоров’я людини. 

2.7. Забруднення речовинами, що застосовуються у тваринництві 

З метою підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин, 

профілактики захворювань, збереження якості кормів у тваринництві широко 

застосовуються різні лікарські і хімічні препарати. Це антибактеріальні 

речовини (антибіотики, сульфаніламіди, нітрофурани), гормональні 

препарати, транквілізатори, антиоксиданти та інші. 

Антибіотики зустрічаються в харчових продуктах та можуть мати таке 

походження: 

1) природні антибіотики; 

2) утворюються в результаті виробництва харчових продуктів; 

3) потрапляють у харчові продукти в результаті лікувально-

ветеринарних заходів; 

4) потрапляють у харчові продукти під час їх використання як 

біостимуляторів; 

5) застосовуються як консервуючі речовини. 

До першої групи відносять природні компоненти деяких харчових 

продуктів з вираженою антибіотичною дією. Наприклад, яєчний білок, 

молоко, мід, цибуля, часник, фрукти, прянощі містять природні антибіотики. 

Ці речовини можуть бути виділені, очищені і використані для консервування 

харчових продуктів і для лікувальних цілей. До другої групи відносяться 

речовини з антибіотичною дією, що виникають під час мікробно-

ферментативних процесів. Наприклад, під час ферментації деяких видів 

сирів. Третя група – антибіотики, що потрапляють в харчові продукти в 

результаті лікувально-ветеринарних заходів. В даний час близько половини 

вироблених у світі антибіотиків застосовуються в тваринництві. Антибіотики 

здатні переходити в м’ясо тварин, яйця птахів, інші продукти і токсично 

діяти на організм людини. Особливе значення має забруднення молока 

пеніциліном, який дуже широко використовується для терапевтичних цілей в 

боротьбі зі стафілококовою інфекцією: 

     (2.16) 

пеніцилін 
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Четверта група – антибіотики-біостимулятори, які додають у корм для 

покращення засвоюваності кормів і стимуляції росту. При цьому 

поліпшується баланс нітрогену і вирівнюється дефіцит вітамінів групи В. Як 

біостимулятори найчастіше використовують хлортетрациклін і 

окситетрациклін: 

  (2.17) 

хлортетрациклін 

  (2.18) 

окситетрациклін 

Дія антибіотиків полягає не в прямій стимуляції росту, а в зниженні 

різних факторів, що перешкоджають росту, наприклад у пригніченні 

бактерій, які заважають засвоєнню кормів. 

До п’ятої групи відносяться антибіотики-консерванти, які додають у 

харчові продукти з метою попередження їх псування. Для цього, як показали 

дослідження, найбільш прийнятними є антибіотики з групи тетрациклінів 

(хлортетрациклін, тераміцин). Крім того, пропонується використовувати 

пеніцилін, стрептоміцин, левоміцетин, граміцидин у процесі таких видів 

обробки: 

• зрошення або занурення м’яса в розчин антибіотика (так звана 

акронізація); 

• ін’єкції (внутрішньовенно та внутрішньом’язево); 

• використання льоду, що містить антибіотик, – під час 

транспортування та зберігання (використовується в основному 

для рибної продукції); 

• добавка розчинів антибіотиків до різних харчових продуктів 

(молока, сиру, овочевих консервів, соків, пива); 

• обприскування свіжих овочів. 

У деяких країнах застосування антибіотиків в якості консервантів 

заборонено. 
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Сульфаніламіди. Антимікробна дія сульфаніламідів менш ефективна, 

ніж дія антибіотиків, але вони дешеві і більш доступні для боротьби з 

інфекційними захворюваннями тварин. Сульфаніламіди здатні 

накопичуватися в організмі тварин і птиці та забруднювати тваринницьку 

продукцію: м’ясо, молоко, яйця. 

Найбільш часто виявляють такі сульфаніламіди: сульфаметазин, 

сульфадиметоксин, сульфаметозин, сульфахиноксазалин. Допустимий рівень 

забруднення м’ясних продуктів препаратами цього класу – менш 0,1 мг/кг, 

молока і молочних продуктів – 0,01 мг/кг. 

Нітрофурани. Найбільшу антибактеріальну активність проявляють 5-

нітро-2-заміщені фурани. Вважається, що залишки цих лікарських препаратів 

не повинні міститися в їжі людини. У зв’язку з цим відсутні ГДК для цих 

препаратів. Однак є дані про забруднення продуктів тваринництва такими 

препаратами, як фуразолідон, нітрофурану, нітрофазол. 

Гормональні препарати використовують у ветеринарії й тваринництві 

для поліпшення засвоюваности кормів, стимуляції росту тварин, 

прискорення статевого дозрівання. Ряд гормональних препаратів мають 

яскраво виражену анаболітичну активність. Це і білкові та поліпептидні 

гормони, а також стероїдні гормони, їх похідні та аналоги. Природним 

наслідком застосування гормонів у тваринництві є проблема забруднення 

ними продовольчої сировини і харчових продуктів. 

В даний час створені синтетичні гормональні препарати, які за 

анаболітичною дією значно ефективніші від природних гормонів. Цей факт, а 

також дешевизна їх синтезу визначили інтенсивне впровадження цих 

препаратів у практику тваринництва. Однак, на відміну від природних 

аналогів, багато синтетичних гормонів виявилися більш стійкими, вони 

погано метаболізуються, накопичуються в організмі тварин у великих 

кількостях і передаються харчовими ланцюгами. Слід зазначити, що 

синтетичні гормональні препарати стабільні під час приготування їжі і здатні 

викликати дисбаланс в обміні речовин і фізіологічних функціях організму 

людини. Медико-біологічними вимогами визначені допустимі рівні вмісту 

гормональних препаратів у продуктах харчування (в мг/кг, не більше): м’ясо 

сільськогосподарських тварин, птиці (продукти їх переробки) – естрадіол 17β 

– 0,0005; тестостерон – 0,015; молоко, молочні продукти, казеїн – естрадіол 

17β – 0,0002; масло коров’яче – естрадіол 17 β – 0,0005. 

Транквілізатори. Заспокійливі засоби, бензгідрильні та бензгідролові 

транквілізатори, седативні і гіпнотичні препарати застосовуються з метою 

попередження стресових станів у тварин, наприклад під час транспортування 

або перед забоєм. Їх застосування повинно проводитися під суворим 

контролем, так як вони здатні негативно впливати на організм людини. Для 

того щоб м’ясо не містило залишків цих препаратів, вони повинні бути 

відмінені не менш, ніж за 6 днів до забою тварини. 

Антиоксиданти в їжі тварин. Різні синтетичні речовини додають в 

корм тварин для захисту компонентів, що окиснюються, при-чому в кожному 

конкретному випадку їх спеціально вибирають в залежності від особливостей 
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корму і ступеня окисних процесів. Наприклад: бутилгідроксіанізол є 

найбільш вживаним антиоксидантом в неєвропейських країнах. Так, 50% 

виробленого в США свинячого жиру містить цю речовину; його 

використовують як просочуючу речовину пакувальних матеріалів для 

пластівців зернових, шоколадних виробів, кексів та ін. (0,5 г на 1 кг 

пакувального матеріалу). Нерідко бутилгідроксіанізол застосовують в суміші 

з іншими антиоксидантами: бутилгідрокситолуолом, пропілгалатом, 

лимонною кислотою. Експертний комітет ФАО/ВООЗ з харчових добавок 

встановив ДДД (для групи з 4 антиоксидантів) – 3 г/кг маси тіла. 

Систематичне споживання продуктів харчування, забруднених 

антибіотиками, сульфаніламідами, гормональними препаратами, 

транквілізаторами та іншими препаратами, погіршує їх якість, ускладнює 

проведення санітарно-ветеринарної експертизи цих продуктів, що 

призводить до виникнення резистентних форм мікроорганізмів, що є 

причиною дисбактеріозів. Тому дуже важливо забезпечити необхідний 

контроль залишкових кількостей цих забруднювачів у продуктах харчування, 

використовуючи для цього швидкі і надійні методи. 

3. Природні токсини 

Природні токсини, які не поступаються за канцерогенністю 

антропогенним ксенобіотикам, через поширеність і дуже високий ступінь 

навантаження на організм людини представляють величезний ризик для 

здоров’я населення планети. Це стосується не тільки країн що розвиваються , 

але й країн з розвиненою ринковою економікою. 

У процесі гострого впливу найбільшу небезпеку представляють 

бакріальні токсини. З точки зору хронічного впливу і небезпеки віддалених 

наслідків на перше місце за ступенем ризику виходять мікотоксини.  

3.1. Бактеріальні токсини 

Бактеріальні токсини забруднюють харчові продукти і є причиною 

гострих харчових інтоксикацій. До найбільш часто зареєстрованих випадків 

інтоксикації, пов’язаних з ураженням харчових продуктів деякими 

бактеріальними токсинами відносять: 

Staphylococcus aureus – грампозитивні бактерії, є причиною 

стафілококового харчового отруєння. Продукують сім ентеротоксинів: А, B, 

С1 С2, D, Е, які уявляють собою поліпептиди з молекулярною масою 26360-

28500 дальтон. Ентеротоксини S. aureus термостабільні і інактивуються лише 

після 2-3 годинного кип’ятіння. Бактерицидну дію по відношенню до 

стафілококів мають оцтова, лимонна, фосфорна, молочна кислоти за рН до 

4,5. Крім того, життєдіяльність бактерій припиняється за концентрації солі 

(NaСl) – 12%, цукру – 60-70%, вакуумна упаковка також інгібує ріст 

бактерій. Все це необхідно враховувати в різних технологіях консервування, 

як у промисловому масштабі, так і в домашніх умовах. 

Найбільш сприятливим середовищем для росту і розвитку стафілококів 

є молоко, м’ясо та продукти їх переробки, а також кондитерські кремові 

вироби, в яких концентрація цукру становить менше 50%. Стафілококові 

ентеротоксини є причиною 27-45% всіх харчових токсикоінфекцій. 
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Clostridium botulinum продукує токсини, що представляють особливу 

небезпеку для людини. Ці мікроорганізми є облігатними анаеробами з 

термостабільними спорами. Розрізняють А, В, С, D, Е, F та G види 

ботулотоксинів, причому найбільшу токсичність мають токсини А і E. 

Ботулотоксини мають білкову природу, молекулярна маса близько 150 кДа. 

Вони вражають рибні, м’ясні продукти, фруктові, овочеві та грибні 

консерви при недостатній тепловій обробці і в умовах різкого зниження 

вмісту кисню (герметично закупорені консерви). Крім того, ботулотоксини 

характеризуються високою стійкістю до дії протеолітичних ферментів, 

кислот, низьких температур, але інактивуються під впливом лугів і високих 

температур (80°С – 30 хв.; 100°С – 15 хв.). 

Ботулізм зустрічається досить часто (500-600 випадків у рік), 

летальність досягає близько 7-9%.  

До токсиноутворюючих мікроорганізмів, що викликають харчові 

отруєння у людини, відносяться також Clostridsum perfringens – 

спороутворюючі анаеробні грампозитивні бактерії, які продукують велике 

число ентеротоксинів. 

Патогенні штами Escherichia coli є продуцентами термостабільних 

токсинів поліпептидної природи з молекулярною масою від 4 до 10 кДа і 

здатні викликати як гострі токсиноінфекції, так і бути причиною хронічної 

інтоксикації, зокрема, хронічної ниркової недостатності. 

Сире молоко, м’ясо та м’ясні продукти, а також вода можуть бути 

причиною виникнення захворювань, пов’язаних з присутністю патогенних 

штамів Escherichia coli. 

3.2. Мікотоксини 

Мікотоксини (від грец. mukes – гриб і toxicon – отрута) – це вторинні 

метаболіти мікроскопічних цвілевих грибів, що мають виражені токсичні 

властивості. Вони не є ессенціальними для росту і розвитку продукуючих їх 

мікроорганізмів. 

В даний час з кормів та продуктів харчування виділено близько 250 

видів цвілевих грибів, більшість з яких продукує високотоксичні метаболіти, 

у тому числі близько 120 мікотоксинів. Вважають, що з біологічної точки 

зору мікотоксини виконують в обміні речовин мікроскопічних грибів 

функції, спрямовані на виживання та конкурентоспроможність у різних 

екологічних нішах. 

З гігієнічних позицій – це особливо небезпечні токсичні речовини, що 

забруднюють корми та харчові продукти. Висока небезпека мікотоксинів 

виражається в тому, що вони мають токсичний ефект у надзвичайно малих 

кількостях і здатні досить інтенсивно дифундувати в глиб продукту. 

В даний час ще не сформована єдина класифікація і номенклатура 

мікотоксинів. В одних випадках в основу групового поділу мікотоксинів 

покладена їх хімічна структура, в інших – характер дії, у третіх – видова 

належність грибів-продуцентів. 

Афлатоксини уявляють собою одну з найбільш небезпечних груп 

мікотоксинів, що мають сильні канцерогенні властивості. 
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Структура і продуценти афлатоксинів. В даний час родина 

афлатоксинів включає чотири основних представники (афлатоксини В1, 

В2,G1,G2) і ще більше 10 сполук, які є похідними або метаболітами основної 

групи (М1, М2, В2а, G2а, GМ1,Р1,Q1 та ін.). 

За своєю хімічною структурою афлатоксини є фурокумаринами: 

    (3.1) 

афлатоксин В1 

    (3.2) 

афлатоксин В2 

    (3.3) 

афлатоксин G1 

    (3.4) 
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афлатоксин G2 

   (3.5) 

афлатоксин М1 

Продуцентами афлатоксинів є деякі штами 2 видів мікроскопічних 

грибів: Aspergillus flavus (Link.) і Aspergillus parasiticus(Sреаrе). 

Фізико-хімічні властивості афлатоксинів. Афлатоксини мають 

здатність сильно флуоресцувати під час впливу довгохвильового 

ультрафіолетового випромінювання. Афлатоксини В1 і В2 мають синьо-

блакитну флуоресценцію, G1 ,і G2 – зелену флуоресценцію, М1 і М2 – синьо-

фіолетову. Ця властивість лежить в основі практично всіх фізико-хемічних 

методів їх виявлення та кількісного визначення. 

Афлатоксини слаборозчинні у воді (10-20 мкг/мл), нерозчинні в 

неполярних розчинниках, але легко розчиняються в розчинниках середньої 

полярності, таких як хлороформ, метанол та ін. У хемічно чистому вигляді 

вони відносно нестабільні і чутливі до дії повітря та світла, особливо до 

ультрафіолетового опромінення. Розчини афлатоксинів стабільні в 

хлороформі і бензолі протягом декількох років під час зберігання в темноті і 

на холоді. 

Слід звернути особливу увагу на те, що афлатоксини практично не 

руйнуються в процесі звичайної кулінарної та технологічної обробки 

забруднених харчових продуктів. 

Фактори, що впливають на токсиноутворення. Продуценти 

афлатоксинів – мікроскопічні гриби роду Aspergillus можуть досить добре 

розвиватися і утворювати токсини на різних природних субстратах 

(продовольча сировина, харчові продукти, корми), причому не тільки в 

країнах з тропічним і субтропічним кліматом, як вважалося раніше, але 

практично всюди, за винятком, найбільш холодних районів Північної Європи 

і Канади. 

Оптимальною температурою для утворення токсинів є температура 27-

30°С, хоча синтез афлатоксинів можливий і за нижчих (12-13°С) або вищих 

(40-42°С) температур. Наприклад, в умовах виробничого зберігання зерна 

максимальне утворення афлатоксинів відбувається за температури 35-45°С, 

що значно перевищує температурний оптимум, встановлений в лабораторних 

умовах. 

Іншим критичним фактором, що визначає ріст мікроскопічних грибів і 

синтез афлатоксинів, є вологість субстрату та атмосферного повітря. 

Максимальний синтез токсинів спостерігається перважно за вологости вище 
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18% для субстратів, багатих крохмалем (пшениця, ячмінь, жито, овес, рис, 

кукурудза, сорго), та вище 9-10% – для субстратів з високим вмістом ліпідів 

(арахіс, соняшник, насіння бавовнику, різні види горіхів). За відносної 

вологости атмосферного повітря нижче 85% синтез афлатоксинів 

припиняється. 

Біологічна дія афлатоксинів. Дія афлатоксинів на організм тварин і 

людини може бути охарактеризована з двох позицій. По-перше, з точки зору 

гострої токсичної дії і, по-друге, з точки зору оцінки небезпеки віддалених 

наслідків. Гостра токсична дія афлатоксинів пов’язана з тим, що вони є 

одними з найбільш сильних гепатропних отрут, органом-мішенню яких є 

печінка. Віддалені наслідки дії афлатоксинів проявляються у вигляді 

канцерогенної, мутагенної та тератогенної дії. 

Механізм дії афлатоксинів. Афлатоксини або їх активні метаболіти 

діють практично на всі компоненти клітини. Афлатоксини порушують 

проникність плазматичних мембран. В ядрах вони зв’язуються з ДНК, 

інгібують реплікацію ДНК, інгібують активність ДНК-залежної-РНК-

полімерази – ферменту, який здійснює синтез матричної РНК, і тим самим 

пригнічують процес транскрипції. В мітохондріях афлатоксини викликають 

підвищення проникности мембран, блокують синтез мітохондріальних ДНК і 

білка, порушують функціонування системи транспорту електронів, 

викликаючи тим самим енергетичний голод клітини. В ендоплазматичному 

ретикулумі під дією афлатоксинів спостерігаються патологічні зміни: 

інгібується білковий синтез, порушується регуляція синтезу тригліцеридів, 

фосфоліпідів і холестерину. Афлатоксини діють на лізосоми, що призводить 

до пошкодження їх мембран і вивільнення активних гідролітичних 

ферментів, які, в свою чергу, розщеплюють клітинні компоненти. 

Всі перераховані вище порушення ведуть до так званого 

метаболістичного хаосу та загибелі клітини. 

Одним з важливих доказів реальної небезпеки афлатоксинів для 

здоров’я людини стало встановлення кореляції між частотою та рівнем 

забруднення харчових продуктів афлатоксинами та частотою первинного 

раку печінки серед населення. 

Забруднення харчових продуктів афлатоксинами. Продуценти 

афлатоксинів зустрічаються всюди і цим пояснюються значні масштаби 

забруднення кормів і харчових продуктів та їх суттєва роль в створенні 

реальної небезпеки для здоров’я людини. 

Частота виявлення і рівень забруднення афлатоксинами в значну міру 

залежать від географічних і сезонних факторів, а також від умов 

вирощування, збирання і зберігання сільськогосподарської продукції. 

У природних умовах частіше і в найбільших кількостях афлатоксини 

виявляються в арахісі, кукурудзі, насінні бавовнику. Крім того, в значних 

кількостях вони можуть накопичуватися в різних горіхах, насінні олійних 

культур, пшениці, ячмені, зернах какао і кави. 

У кормах, призначених для сільськогосподарських тварин, 

афлатоксини також виявляються досить часто і в значних  кількостях. У 
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багатьох країнах з цим пов’язане і виявлення афлатоксинів у харчових 

продуктах тваринного походження. Наприклад, в молоці і тканинах 

сільськогосподарських тварин, які отримували корми, забруднені 

мікотоксинами, виявлений афлатоксин М1. Причому афлатоксин М1 

знайдений як у незбираному, так і в сухому молоці, і навіть в молочних 

продуктах, які зазнали технологічної обробки (пастеризація, стерилізація, 

приготування сиру, йогуртів, сирів тощо). 

Детоксикація забруднених харчових продуктів і кормів. 

Встановлення високої токсичності і канцерогенності афлатоксинів і 

виявлення їх у значних кількостях в основних харчових продуктах у всьому 

світі призвело до необхідності розробки ефективних методів детоксикації 

сировини, харчових продуктів і кормів. 

В даний час з цією метою застосовують комплекс заходів, які можна 

поділити на механічні, фізичні і хімічні методи детоксикації 

афлатоксинів. Механічні методи детоксикації пов’язані з відділенням 

забрудненої сировини (матеріалу) вручну або за допомогою електронно-

колориметричних сортувальників. Фізичні методи основані на досить 

жорсткій термічній обробці матеріалу (наприклад, автоклавування), а також 

пов’язані з ультрафіолетовим опроміненням і озонуванням. Хемічний метод 

передбачає обробку матеріалу сильними окисниками. На жаль, кожен з 

названих методів має свої суттєві недоліки: застосування механічних і 

фізичних методів не дає високого ефекту, а хімічні методи призводять до 

руйнування не тільки афлатоксинів, але і корисних інгредієнтів і, крім цього, 

порушують їх всмоктування. 

За даними ВООЗ, людина при сприятливій гігієнічній ситуації 

споживає з добовим раціоном до 0,19 мкг афлатоксинів. В Україні прийнято 

такі санітарно-гігієнічні нормативи за афлатоксинами: ГДК афлатоксину В1 

для всіх харчових продуктів, крім молока, становить – 5 мкг/кг, для молока і 

молочних продуктів – 1 мкг/кг (для афлатоксину М1 – 0,5 мкг/кг). Допустима 

добова доза (ДДД) – 0,005-0,01 мкг/кг маси тіла. 

Охратоксини. Охратоксини – сполуки високої токсичности, з яскраво 

вираженим тератогенним ефектом. 

Структура і продуценти охратоксинів. Охратоксини А, В, С 

уявляють собою групу близьких за структурою сполук, що є ізокумаринами, 

зв’язаними з L-фенілаланіном пептидним зв’язком: 

   (3.6) 

охратоксин 
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В залежности від природи радикалів R' і R" утворюються охратоксини 

різних типів: 

Охратоксин А R' (Сl ) R"(H) 

Охратоксин В R' (H ) R"(H) 

Охратоксин С R' (Сl) R"(C2H5) 

Продуцентами охратоксинів є мікроскопічні гриби роду Aspergillus 

Penicillium. Основними продуцентами є А.ochraceus і Р.viridicatum. 

Численними дослідженнями показано, що природнім забруднювачем 

найчастіше є охратоксин А, в рідкісних випадках охратоксин В. 

Фізико-хімічні властивості. Охратоксин А – безбарвна кристалічна 

речовина, слабо розчинна у воді, помірно розчинна у полярних органічних 

розчинниках (метанол), а також у водному розчині натрій гідрокарбонату. В 

хімічно чистому виді нестабільний і дуже чутливий до впливу світла і 

повітря, проте в розчині етанолу може зберігатися без змін протягом 

тривалого часу. В ультрафіолетовому світлі має зелену флуоресценцію. 

Охратоксин В – кристалічна речовина, аналог охратоксину А, не містить 

атома хлору. Він приблизно в 50 разів менш токсичний, ніж охратоксин А. В 

ультрафіолетовому світлі має блакитну флуоресценцію. Охратоксин С – 

аморфна речовина, етиловий етер охратоксину А, близький до нього за 

токсичністю, але як природний забруднювач харчових продуктів і кормів не 

виявлений. У ультрафіолетовому світлі має блідо-зелену флуоресценцію. 

Біологічна дія. Охратоксини входять до групи мікотоксинів, переважно 

вражаючих нирки. Під час гострого токсикозу, викликаного охратоксинами, 

патологічні зміни виявляються в печінці, лімфоїдній тканині і в шлунково-

кишковому тракті. В даний час вже доведено, що охратоксин А має сильну 

тератогенну дію. Питання про канцерогенність охратоксинів для людини 

залишається невирішеним. 

Механізм дії охратоксинів. Біохемічні, молекулярні, клітинні 

механізми дії охратоксинів вивчені недостатньо. У дослідженнях in vitro 

показано, що вони активно зв’язуються з різними білками: альбумінами 

сироватки крові, тромбіном, альдолазою, каталазою, аргіназою, 

карбоксипептидазою, а деякі моменти підтверджені і в дослідженнях in vivo. 

Результати вивчення впливу охратоксинів на синтез макромолекул свідчать 

про те, що охратоксин А інгібує синтез білка і матричної РНК (токсин діє як 

конкурентний інгібітор), але не діє на синтез ДНК. 

Забруднення харчових продуктів. Основними рослинними 

субстратами, в яких виявляються охратоксини, є зернові культури і серед 

них, в першу чергу, кукурудза, пшениця, ячмінь. Констатують той факт, що 

рівень забруднення кормового зерна і комбікормів вище середнього у 

багатьох країнах (Канада, Польща, Австрія), в зв’язку з чим охратоксин А 

був виявлений у тваринницькій продукції (шинка, бекон, ковбаси). З 

практичної точки зору дуже важливо, що охратоксини є стабільними 

сполуками. Так, наприклад, під час тривалого прогрівання пшениці, 

забрудненої охратоксином А, його вміст знижувався лише на 32% (за 

температури 250-300°С). 
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Охратоксини безсумнівно створюють реальну небезпеку для здоров’я 

людини. 

3.3. Методи визначення мікотоксинів 

і контроль за забрудненням харчових продуктів 

Методи визначення мікотоксинів. Сучасні методи виявлення і 

визначення вмісту мікотоксинів у харчових продуктах і кормах включають 

скринінг-методи, кількісні аналітичні та біологічні методи. 

Скринінг-методи відрізняються швидкістю і зручні для проведення 

серійних аналізів, що дозволяють швидко і надійно розділяти забруднені і 

незабруднені зразки. До них відносять такі широко розповсюджені методи, 

як мініколоночний метод визначення афлатоксинів, охратоксину А і 

зеараленону; методи тонкошарової хроматографії (ТШХ-методи) для 

одночасного визначення до 30 різних мікотоксинів, флуоресцентний метод 

визначення зерна, забрудненого афлатоксинами, і деякі інші. 

Кількісні аналітичні методи визначення мікотоксинів представлені 

хемічними, радіоіммунологічними і іммуноферментними методами. Хемічні 

методи в даний час є найбільш поширеними і складаються з двох стадій: 

стадії виділення і стадії кількісного визначення мікотоксинів. Стадія 

виділення включає екстракцію (відділення мікотоксину від субстрату) і 

очищення (відділення мікотоксину від сполук з близькими фізико-хемічними 

характеристиками). Остаточне розділення мікотоксинів проводять за 

допомогою різних хроматографічних методів, таких як газова (ГХ) та 

газорідинна хроматографія (ГРХ), тонкошарова хроматографія (ТШХ), 

високоефективна рідинна хроматографія (ВЕРХ) і мас-спектрометрія. 

Кількісну оцінку вмісту мікотоксинів проводять шляхом порівняння 

інтенсивности флуоресценції під час ТШХ в ультрафіолетовій ділянці 

спектра зі стандартами. Для підтвердження достовірності отриманих 

результатів застосовують різні тести, основані на отриманні похідних 

мікотоксинів з іншими хроматографічними, колориметричними або 

флюорометричними характеристиками. 

Високочутливі та високоспецифічні радіоіммунохімічні та 

імуноферментні методи виявлення, ідентифікації і кількісного визначення 

мікотоксинів знаходять все ширше застосування і користуються підвищеною 

увагою з боку дослідників. Ці методи основані на отриманні антисироваток 

до кон’югатів мікотоксинів з бичачим сироватковим альбуміном. Основною 

перевагою цих методів є їх виняткова чутливість. 

Біологічні методи зазвичай не відрізняються високою специфічністю і 

чутливістю а тому застосовуються, головним чином, у тих випадках, коли 

відсутні хемічні методи виявлення мікотоксинів або на додаток до них у 

якости підтверджуючих тестів. Як тест-об’єкти використовують різні 

мікроорганізми, курячі ембріони, різні лабораторні тварини, культури клітин 

і тканин. 

Контроль за забрудненням мікотоксинами. На сьогодні питання 

контролю за забрудненням продовольчої сировини, харчових продуктів та 
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кормів мікотоксинами вирішуються не тільки в рамках окремих держав, але й 

на міжнародному рівні, під егідою ВООЗ та ФАО. 

В системі організації контролю за забрудненням продовольчої 

сировини і харчових продуктів можна виділити два рівні: інспектування та 

моніторинг, які включають регулярні кількісні аналізи продовольчої 

сировини і харчових продуктів. 

Моніторинг дозволяє встановити рівень забруднення, оцінити ступінь 

реального навантаження і небезпеки, виявити харчові продукти, що є 

найбільш сприятливим субстратом для мікроскопічних грибів – продуцентів 

мікотоксинів, а також підтвердити ефективність проведених заходів щодо 

зниження забруднення мікотоксинами. Особливе значення має контроль за 

забрудненням мікотоксинами під час характеристики якости сировини і 

продуктів, що імпортуються з інших країн. 

З метою профілактики аліментарних токсикозів основну увагу слід 

приділяти зерновим культурам. У зв’язку з цим необхідно дотримуватися  

заходів з попередження забруднення зернових культур і зернопродуктів: 

1. Своєчасне збирання врожаю з полів, його правильна агротехнічна 

обробка і зберігання. 

2. Санітарно-гігієнічна обробка приміщень та ємностей для зберігання. 

3. Закладка на зберігання тільки кондиційної сировини. 

4. Визначення ступеня забруднення сировини і готових продуктів. 

5. Вибір способу технологічної обробки в залежности від виду та 

ступеня забруднення сировини. 

4. Антиаліментарні фактори харчування 

Крім чужорідних сполук, які забруднюють харчові продукти, так 

званих контамінантів-забруднювачів, і природних токсикантів, необхідно 

враховувати дію речовин, що не мають загальної токсичності, але здатних 

вибірково погіршувати або блокувати засвоєння нутрієнтів. Ці сполуки 

прийнято називати антиаліментарними факторами харчування. Цей 

термін поширюється лише на речовини природного походження, які є 

складовими частинами натуральних продуктів харчування. Перелік 

антиаліментарних факторів харчування досить великий. 

4.1. Інгібітори травних ферментів 

До цієї групи відносять речовини білкової природи, що блокують 

активність травних ферментів (пепсин, трипсин, химотрипсин, α-амілаза). 

Білкові інгібітори виявлені в насінні бобових культур (соя, квасоля та ін), 

злакових (пшениця, ячмінь та ін.), в картоплі, яєчному білку та інших 

продуктах рослинного і тваринного походження.  

Механізм дії цих сполук полягає в утворенні стійких комплексів 

«фермент-інгібітор», пригніченні активності головних травних ферментів і, 

тим самим, зниженні засвоєння білкових речовин та інших макронутрієнтів. 

На сьогодні білкові інгібітори досить добре вивчені і детально 

охарактеризовані: розшифрована первинна структура, вивчена будову 

активних центрів інгібіторів, досліджено механізм дії інгібіторів і т.і. 
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На основі структурної подібності всі білки-інгібітори рослинного 

походження можна розділити на декілька груп, основними з яких є: 

1. Сімейство соєвого інгібітора трипсину (інгібітора Кунітца). 

2. Сімейство соєвого інгібітора Баумана-Бірка. 

3. Сімейство картопляного інгібітора I. 

4. Сімейство картопляного інгібітора II. 

5. Сімейство інгібіторів трипсину/α-амілази. 

Інгібітор Кунітца був вперше виділений з насіння сої ще в 1946 р. Його 

молекулярна маса 20 100 Да. Молекула інгібітору складається з 181 

амінокислотного залишку і містить два дисульфідні зв’язки у положенні 

цис(39)–цис(86) і цис(136)–цис(145). Трипсинозв’язуючий реактивний центр 

включає залишок аргініну, який зв’язаний пептидним зв’язком з залишком 

ізолейцину: арг(63)–іле(64), тому інгібітори цього сімейства також називають 

трипсиновими інгібіторами аргінінового типу. 

Інгібітор Баумана-Бірка був вперше виділений також у 1946 р. з 

насіння сої. Інгібітор ефективно пригнічує активність трипсину і 

химотрипсину, причому з одною молекулою інгібітору можуть зв’язуватися 

молекули обох ферментів. Інгібітор Баумана-Бірка – перший описаний 

«двоголовий» (або двоцентровий) інгібітор серинових протеїназ. Його 

молекулярна маса приблизно 8000 дальтон. Молекула інгібітору складається 

з 71 амінокислотного залишку. Особливістю амінокислотного складу є 

високий вміст залишків цистеїну (7 на одну молекулу) й відсутність залишків 

гліцину й триптофану. Молекула інгібітора Баумана-Бірка складається з двох 

частин, подібних за структурою (доменів), котрі зв’язані між собою 

короткими поліпептидними ланцюжками. Реактивний центр, що відповідає 

за зв’язування трипсину, локалізований в першому домені й містить 

пептидний зв’язок: ліз(16)–сер(17); а реактивний центр, який відповідає за 

зв’язування химотрипсину, знаходиться у другому домені й містить 

пептидний зв’язок: лей(43)–сер(44), тому інгібітори цього сімейства іноді 

називають інгібіторами лізинового типу. 

У бульбах картоплі міститься цілий набір інгібіторів химотрипсину й 

трипсину, котрі відрізняються за своїми фізико-хімічними властивостями: 

молекулярною масою, особливостями амінокислотного складу, 

ізоелектричними точками, термо- і рН-стабільністю й т.і. Крім картоплі, 

білкові інгібітори знайдені в інших пасльонових, а саме – в томатах, 

баклажанах, тютюні. Разом з інгібіторами серинових протеїназ у них 

знайдені й білкові інгібітори цистеїнових, аспартильних протеїназ, а також 

металоекзопептидаз. 

В насінні рослин та у бульбах картоплі знаходяться «двоголові» 

інгібітори, здатні одночасно зв’язуватися й інгібувати протеазу й α-амілазу. 

Такі білкові інгібітори були виділені з рису, ячменю, пшениці, жита. 

Білкові інгібітори рослинного походження характеризуються високою 

термостабільністю, що в цілому не характерно для речовин білкової природи. 

Наприклад, повне руйнування соєвого інгібітору трипсину досягається лише 

20 хвилинним автоклавуваннями за температури 115°С або кип’ятінням 
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соєвих бобів протягом 2-3 год. З цього випливає, що вживання насіння 

бобових культур, особливо багатих білковими інгібіторами травних 

ферментів, як для корму с/г тварин, так і в харчовому раціоні людини, 

можливо лише після відповідної теплової обробки. 

4.2. Ціаногенні глікозиди 

Ціаногенні глікозиди – це глікозиди деяких ціаногенних альдегідів й 

кетонів, які при ферментному або кислотному гідролізі виділяють ціанідну 

(синильну кислоту) – НСN, що викликає ураження нервової системи.З 

представників ціаногенних глікозидів доцільно відзначити лімарин, що 

міститься в білій квасолі, й амігдалін, який виявлений в кісточках мигдалю 

(до 8%), персиків, слив, абрикос (від 4 до 6%). 

Амігдалін уявляє собою поєднання дисахариду гентіобіози й аглікону, 

що включає залишок синильної кислоти й бензальдегіду: 
C6H5

CN H

C12H21O10-O-CH   +  2H2O  =  2C6H12O6    +     C6H5-C=O      +      HCN

(4.1) 

            амігдалін                        глюкоза          бензальдегід                синильна 

кислота 

4.3. Біогенні аміни 

До сполук цієї групи відносяться серотонін, тирамін, гістамін: 

            (4.2) 

гістамін                                         серотонін 

   (4.3) 

тирамін 

Серотонін міститься переважно у фруктах й овочах. Наприклад, вміст 

серотоніну в томатах – 12 мг/кг; у сливі – до 10 мг/кг. Тирамін найчастіше 

виявляється в ферментованих продуктах, наприклад в сирі до 1100 мг/кг 

Вміст гістаміну корелює із вмістом тираміну в сирі від 10 до 2500 мг/кг. В 

кількості більше 100 мг/кг гістамін може представляти загрозу для здоров’я 

людини. 

4.4. Алкалоїди 

Алкалоїди – широкий клас органічних сполук, що мають різний вплив 

на організм людини. Це і найсильніші отрути, і корисні лікарські засоби. 
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Сумнозвісний наркотик, сильний галюциноген – ЛСД – діетиламід 

лізергілової кислоти, був виділений із спор, грибка, який росте на житі, в 

1943 р швейцарським хіміком А. Гофманом. 

З 1806 р. відомий морфін, виділений з соку головок маку та є дуже 

хорошим знеболюючим засобом, завдяки чому знайшов застосування в 

медицині, проте при тривалому вживанні приводить до розвитку наркоманії. 

Добре відомі в наш час так звані пуринові алкалоїди, до яких 

відносяться кофеїн та теобромін й теофілін, які часто його супроводжують. 

Вміст кофеїну в сировині та різноманітних продуктах коливається в 

досить широких межах. В зернах кави й листках чаю, в залежності від виду 

сировини, від 1 до 4%; в напитках кави й чаю, в залежності від способу 

приготування, до 1500 мг/л (кава) й до 350 мг/л (чай). У пепсі-колі та кока-

колі до 1000 мг/л і більше. Слід підкреслити, що пуринові алкалоїди при 

систематичному вживанні їх на рівні 1000 мг в день викликають у людини 

постійну потребу в них, яка нагадує алкогольну залежність. 

             (4.4) 

ЛСД             морфін 

 (4.5) 

кофеїн                              теобромін теофілін 

До групи стероїдних алкалоїдів відносяться соланіни й чаконіни, які 

містяться в картоплі. Інша назва – глікоалкалоїди; містять один і той же 

аглікон (соланідин), але різні залишки цукрів. У картоплі знайдено шість 

глікоалкалоїдів, одним з яких є α-соланін. 

Особливості складу інших глікоалкалоїдів картоплі видно зі складових 

їх структурних компонентів: 

α-соланін .... соланідин + галактоза + глюкоза + рамноза;  

β-соланін .... соланідин + галактоза + глюкоза; 

γ-соланін.....соланідин + галактоза; 

α -чаконін .... соланідин + глюкоза + рамноза + рамноза;  
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β -чаконін .... соланідин + глюкоза + рамноза; 

γ -чаконін.....соланідин + глюкоза. 

 (4.6) 

α-соланін 

Таким чином, глікоалкалоїди картоплі дуже близькі за складом і є 

проміжними продуктами під час біосинтезу α-соланіну. Це речовини 

середньої токсичності, їх накопичення в бульбах картоплі (в позеленілих 

частинах бульби їх кількість може збільшуватися більше, ніж у 10 разів, й 

досягати 500 мг/кг) надає гіркого смаку й викликає типові ознаки отруєння. 

Ці сполуки мають антихолін-естеразну активність. Соланіни й чаконіни 

можуть міститися в баклажанах, томатах, тютюні. 

4.5. Антивітаміни 

За сучасними уявленнями, до антивітамінів відносять дві групи сполук: 

1-ша група – сполуки, які є хімічними аналогами вітамінів, із 

заміщенням якої-небудь функціонально важливої групи на неактивний 

радикал, тобто це частинний випадок класичних антиметаболітів. 

2-га група – сполуки, які тим або іншим чином специфічно інактивують 

вітаміни, наприклад за допомогою їх модифікації, або обмежують їх 

біологічну активність. 

Якщо класифікувати антивітаміни за характером дії, як це прийнято в 

біохімії, то перша (антиметаболітна) група може розглядатися як конкурентні 

інгібітори, а друга – як неконкурентні, причому у другу групу потрапляють 

досить різноманітні за своєю хімічною природою сполуки і навіть самі 

вітаміни, здатні в ряді випадків обмежувати дію один одного. 

Приклади сполук, що мають яскраво виражену антивітамінну 

активність: 

Лейцин – порушує обмін триптофану, в результаті чого блокується 

утворення ніацину з триптофану – одного з найважливіших водорозчинних 

вітамінів – вітаміну РР. 

Індолілоцтова кислота та ацетилпіридин – також є антивітамінами по 

відношенню до вітаміну РР; містяться в кукурудзі. Надмірне вживання 
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продуктів, що містять ці сполуки, може посилювати розвиток пелагри, яка 

зумовлена дефіцитом вітаміну РР. 

Аскорбатоксидаза та деякі інші окисні ферменти проявляють 

антивітамінну активність по відношенню до вітаміну С. Аскорбатоксидаза 

каталізує реакцію окиснення аскорбінової кислоти в дегідроаскорбінову 

кислоту: 

   (4.7) 

аскорбінова кислота           дегідроаскорбінова кислота 
 

Вміст аскорбатоксидази та її активність в різних продуктах неоднакова: 

найбільш активна аскорбатоксидаза в огірках, кабачках, найменш – у моркві, 

буряках, помідорах. Під час подрібнення овочів за 6 годин зберігання 

втрачається понад половини вітаміну С, так як подрібнення сприяє взаємодії 

ферменту і субстрату. 

Тіаміназа – антивітамінний фактор для вітаміну В1 – тіаміну. Міститься 

в продуктах рослинного та тваринного походження, найбільший вміст цього 

ферменту у прісноводних та морських рибах, крім того, тіамін аза 

продукується бактеріями кишкового тракту – Bac. thiaminolytic та Bac. 

anekrinolytieny, що може бути причиною дефіциту тіаміну. Ортодифеноли і 

біофлавоноїди (речовини з Р-вітамінною активністю), які містяться в каві та 

чаї, а також окситіамін, який утворюється під час довготривалого кип’ятіння 

кислих ягід та фруктів, проявляють антивітамінну активність по відношенню 

до тіаміну. 

Лінатин – антагоніст вітаміну В6, міститься в насінні льону. Крім того, 

інгібітори піродоксалевих ферментів виявлені у їстівних грибах і деяких 

видах насіння бобових. 

Авідин – білкова фракція, що міститься в яєчному білку, призводить до 

дефіциту біотину (вітаміну Н), за рахунок зв’язування і переведення його в 

неактивний стан. 

Гідрогенізовані жири – є факторами, які знижують термін зберігання 

вітаміну А (ретинолу). 

Відомі два типи гіпервітамінозів: гіпервітаміноз А і гіпервітаміноз D. 

Наприклад, печінка північних морських риб неїстівна через високий вміст 

вітаміну А. 

Наведені дані свідчать про необхідність подальшого ретельного 

вивчення питань, пов’язаних із взаємодією різноманітних природних 
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компонентів харчової сировини та продуктів харчування, впливу на них 

способів технологічної та кулінарної обробки, а також режимів і строків 

зберігання з метою зниження втрат цінних макро- та мікронутрієнтів, та 

забезпечення раціональності та адекватності харчування. 

4.6. Фактори, що знижують засвоєння мінеральних речовин 

До факторів, які знижують засвоєння мінеральних речовин, в першу 

чергу слід віднести щавлеву кислоту та її солі (оксалати), фітин 

(інозитолгексафосфорна кислота) і таніни. 

Найбільш вивчена щавлева кислота: 

НООС–СООН.     (4.8) 

Продукти з високим вмістом щавлевої кислоти здатні приводити до 

серйозних порушень сольового обміну, необоротно зв’язувати йони кальцію. 

Встановлено, що інтоксикація щавлевою кислотою проявляється в більшій 

мірі на фоні дефіциту вітаміну D. Відомі випадки отруєнь з летальним 

результатом, як від самої щавлевої кислоти (при фальсифікації продуктів, 

зокрема вин, коли підкислення проводили дешевою щавлевою кислотою), так 

і від надмірного споживання продуктів з високим вмістом щавлевої кислоти. 

Смертельна доза для дорослих людей коливається від 5 до 150 г й залежить 

від цілого ряду факторів. Вміст щавлевої кислоти в середньому в деяких 

рослинах (в мг/100 г): шпинат – 1000, ревінь – 800, щавель – 500, червоний 

буряк – 250. 

Фітин, завдяки своїй хімічній будові, легко утворює важкорозчинні 

комплекси з йонами Ca, Mg, Fe, Zn, Cu. Цим пояснюється його 

демінералізуючий ефект. 

Досить велика кількість фітину міститься в злакових й бобових 

культурах: у пшениці, горосі, кукурудзі його вміст приблизно – 400 мг/100 г 

продукту, причому основна частина зосереджена у зовнішньому шарі зерна. 

Хліб, випечений з борошна вищого ґатунку, практично не містить фітину. У 

хлібі із житнього борошна фітину мало, завдяки високій активності фітази, 

яка здатна розщеплювати фітин. 

    (4.9) 

інозитолгексафосфорна кислота 
 

Дубильні речовини, кофеїн, баластні сполуки розглядаються як 

фактори, що знижують засвоєння мінеральних речовин. 
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4.7. Отрути пептидної природи 

Цікавим і важливим є той факт, що багато біологічно активних речовин 

є циклопептидами, тобто мають циклічну будову. До таких циклопептидів 

відносять антибіотики, гормони та токсини. Так, отруйний гриб бліда 

поганка (Аmanita phalloides) містить не менше десяти токсичних 

циклопептидів. Їх молекулярна маса близько 1000; містять атом сульфуру 

(залишок цистеїну), який зв’язаний з індольним кільцем триптофану. 

4.8. Лектини 

Лектини – група речовин глікопротеїдної природи з молекулярною 

масою від 60 до 120 тис. дальтон. Широко розповсюджені в насінні та інших 

частинах рослин. Лектини виявлені в бобових, арахісі, проростках рослин, а 

також в ікрі риб. Лектини мають здатність підвищувати проникність стінок 

кишківника для чужорідних речовин; викликати аглютинацію (склеювання) 

еритроцитів крові. З цим пов’язана їх негативна дія при високих 

концентраціях. Деякі лектини токсичні, наприклад, лектин із насіння рицин 

(Ricinus communis) –, а також лектини деяких тварин та мікроорганізмів, 

зокрема холерний токсин. 

4.9. Алкоголь 

Алкоголь можна розглядати як рафінований продукт харчування, який 

має тільки енергетичну цінність. Під час окиснення 1 г етанолу виділяється 

7 ккал енергії; ця величина займає проміжне місце між калорійністю 

вуглеводів та жирів. Алкоголь не є джерелом харчових речовин, тому його 

часто називають джерелом «холостих» калорій. 

Потрапляючи в організм людини, етанол під впливом ферменту – 

алкогольдегідрогенази окиснюється до ацетальдегіду, за рівнянням: 

   (4.10) 

Далі ацетальдегід під впливом іншого ферменту – 

альдегіддегідрогенази окиснюється до ацетату: 

   (4.11) 

В результаті цих двох реакцій утворюються дві молекули НАДН, які 

служать донорами гідрогену в дихальному ланцюзі мітохондрій. В ході 

подальшого перенесення електронів до кисню з АДФ і залишку фосфорної 

кислоти утворюється 6 молекул АТФ. Ацетат, що утворився з етанолу далі 

активується й переходить в ацетилкофермент А: 

 (4.12) 

Утворений ацетил-КоА, в свою чергу, може окиснюватися в циклі 

лимонної кислоти. 
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Алкоголь синтезується ферментними системами організму для 

особистих потреб й протягом дня організм людини здатний синтезувати від 1 

до 9 г етилового спирту. Ендогенний алкоголь є природнім метаболітом, 

ферментних потужностей організму цілком вистачає для його окиснення в 

енергетичних цілях. Під час споживання алкоголю у великих кількостях 

ферменти не справляються, відбувається накопичення етилового спирту й 

оцтового альдегіду, що викликає симптоми великої інтоксикації (головний 

біль, нудота, аритмія серцевих скорочень). Таким чином, алкоголь можна 

розглядати як антиаліментарний фактор харчування, що приводить до 

специфічних порушень обміну речовин. 

У людей, які споживають великі кількості алкоголю, проявляється 

дефіцит незамінних речовин. Прикладом можуть служити важкі форми 

недостатності вітамінів у алкоголіків: алкогольні форми поліневриту, 

пелагри, бері-бері й т.і., а також гіпоглікемія, так як етанол блокує синтез 

глюкози з лактату та амінокислот. 

Хронічне споживання алкогольних напоїв призводить не тільки до 

авітамінозу, але й до порушення вуглеводного, жирового та білкового обміну 

й закінчується, як правило, біохімічної катастрофою з важкими патологіями. 

Крім того, алкоголь має наркотичну дію, викликає стійку залежність, яка 

призводить до негативних змін психіки і, в кінцевому рахунку, до деградації 

особистості. 

В цьому розділі наведені відомості про компоненти їжі, які здатні 

негативно впливати на організм людини. Ці дані свідчать про необхідність їх 

врахування під час складання раціонів харчування, при вирішенні ряду 

технологічних питань у виробництві продуктів харчування, а також у процесі 

їх кулінарної обробки. 

У табл. 4.1. приведені анти аліментарні фактори харчування та їх 

основні джерела, а також можливі шляхи усунення їх  негативної дії. 

5. Метаболізм чужорідних речовин 

5.1. Механізм детоксикації ксенобіотиків 

Вивчення метаболізму чужорідних сполук, перетворень, яких вони 

зазнають, потрапляючи в організм людини, важливі, в першу чергу, з точки 

зору вияснення хімічних і біохімічних механізмів детоксикації, а також з 

точки зору оцінки можливостей захисної системи організму з детоксикації 

чужорідних речовин. 

Метаболізм чужорідних сполук в організмі буде залежати від багатьох 

факторів. Шлях ксенобіотика, його вплив і відповідна реакція організму 

представлені у вигляді схеми (рис. 5.1). 

Потрапляючи в організм, певна доза речовини всмоктується в місці 

контакту, розноситься й розподіляється в крові та органах. Внаслідок 

метаболічних змін й ритмічного протікання процесів детоксикації рівень її 

вмісту падає. У тканинах та клітинах ксенобіотик проходить через одну або 

кілька мембран, взаємодіючи з рецепторами. В результаті виникає реакція-

відповідь, включаються механізми протидії з метою підтримання сталості 

внутрішнього середовища – гомеостазу. 
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Таблиця 4.1. 

Антиаліментарні речовини (Павлоцька Л.Ф. та ін., 1989) 

№ 

п/п 

Речовина, яка 

інгібує 

Природний 

антихарчовий 

фактор 

Джерела та 

умови дії 

Шляхи 

усунення 

впливу 

1 

Ферменти 

Трипсин, 

хімотрипсин, 

α-амілаза 

Відповідні білкові 

інгібітори 

 

Бобові злакові, 

білок курячого 

яйця в сирому 

вигляді 

 

Теплова 

обробка  

2 

Амінокислоти  

Лізин, 

триптофан і 

ін. 

Редукуючі цукри 

 

Продукти, що 

містять обидва 

види нутрієнтів 

 

 

Раціональне 

поєднання 

продуктів, легка 

теплова обробка  

Триптофан  Лейцин  

Пшоно при його 

надмірному 

споживанні 

Обмежене 

споживання 

пшона  

3 

Вітаміни  

Аскорбінова 

кислота  

Аскорбатоксидаза, 

поліфенолоксидаза, 

пероксидази 

хлорофіл 

Фрукти і овочі 

при їх порізці і 

зберіганні 

Використання в 

цілому вигляді, 

бланшування 

Біофлавоноїди , 

ортодифеноли 

Чай і кава при 

надмірному 

споживанні 

Обмежене 

споживання  

Ніацин  

 

Індолілоцтова 

кислота, 

ацетилпірідин 

Кукурудза при 

односторонньому 

споживанні 

Раціональне 

вживання 

 

Біотин  Авідин 
Яєчний білок в 

сирому вигляді  

Теплова 

обробка  

Ретинол  

Жири після 

тривалого 

нагрівання , 

гідрогенізовані 

жири 

Харчові жири  Легка теплова 

обробка , 

дозоване 

споживання 

маргарину  

Кальциферол  

Недостатньо 

ідентифіковані 

речовини  

Соя при 

недостатній 

тепловій обробці  

Теплова 

обробка  

Токоферол  
Поліненасичені 

жирні кислоти  

Рослинні олії при 

надмірному 

споживанні  

Споживання в 

межах 

рекомендованих 

норм 
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Продовження табл. 4.1 

4 

Мінеральні 

речовини  

Ca, Mg і деякі 

інші катіони  

 

 

Щавлева кислота  

Щавель, шпинат, 

ревінь, інжир, 

чорниця при 

надмірному 

споживанні 

Збільшення 

споживання 

кальцію 

Фітин  

Бобові, деякі 

крупи, висівки 

при недостатній 

тепловій обробці 

Теплова 

обробка 

 

 

Чорний хліб при 

надмірному 

споживанні 

Вживання в 

межах норми 

Ca, Mg, Na Кофеїн 
Напитки, що 

містять кофеїн 

Споживання в 

міру  

Ca 
Надлишок 

фосфору 

Зернові продукти  Продукти ,що 

містять кальцій 

– молоко, сир 

Fe  

Баластні речовини 

Висівки, хліб 

грубого помолу, 

більшість круп, 

овочі , фрукти 

при надмірному 

споживанні 

Збільшення 

потреби заліза , 

вітаміну С , 

кальцію і 

фосфору 

 

Дубильні речовини 

Чай при 

надмірному 

споживанні 

Споживання в 

міру  

I 
Сульфурвмісні 

речовини 

Капуста 

білокачанна, 

цвітна, кольрабі, 

турнепс, редис, 

деякі бобові, 

арахіс при 

надмірному 

споживанні  

Обмежене 

споживання при 

умові недостачі 

йоду в їжі  

Метаболізм ксенобіотиків протікає у вигляді двофазного процесу: 

1-ша фаза – метаболістичні перетворення; 

2-га фаза – реакції кон’югації. 

1-ша фаза (метаболітні перетворення) – пов’язана з реакціями 

окиснення, відновлення, гідролізу, протікає за участю ферментів, головним 

чином, в ендоплазматичному ретикулумі печінки й рідше – в інших органах 

(надниркових залозах, нирках, кишківнику, легенях і т.і.). 
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Рис.5.1. Шлях і дія ксенобіотика в організмі людини 

 

Окиснення. У здійсненні реакції окиснення вирішальне значення мають 

мікросомальні ферменти печінки. Окисна система складається з системи 

цитохрому Р-450, а також НАДФН- й НАДН-залежних редуктаз. Система 

цитохрому Р-450 уявляє собою електронтранспортний ланцюг, організований 

у білково-ліпідний комплекс, який каталізує окисно-відновну реакцію 

включення атома оксигену в молекулу гідрофобних сполук R–Н. Ця реакція 

протікає з використанням електронів, що надходять від донорів НАДФН й 

НАДН до цитохромів Р-450 і b5 за участю редуктаз:                            

                                                                                                             

НАДФ → НАДФ-цитохром Р-450 редуктаза → цитохром Р-450 →  

 ROH 

НАДФ → НАДФ-цитохром b5 редуктаза → цитохром b5 → утворення 

реакційноздатних функціональних груп                                                         (5.1) 

 

Мікросомальні ферменти каталізують не тільки окиснення жирних 

кислот, гідроксилювання стероїдів, окиснення терпенів й алкалоїдів, але 

також окиснення ліків, пестицидів, канцерогенних ПАВ та інших 

ксенобіотиків. 

Така кількість субстратів, на які впливає цитохром Р-450, є наслідком 

багатьох форм ферменту, число яких досягає сотень. У відповідь на вплив 

різноманітних ксенобіотиків в печінці й інших органах відбувається індукція 

синтезу тих ізоформ цитохрому Р-450, котрі метаболізують дані токсиканти, 

що еквівалентно реакції імунної системи організму на вплив чужорідних 

білків. Тому весь спектр цих ферментів позначають як генне суперсімейство 

цитохрому Р-450, для якого була запропонована спеціальна номенклатура. 

Наприклад: цитохроми Р-450 1А1 і 1А2 – метаболізують поліароматичні 

вуглеводні (1-ша арабська цифра позначає генне сімейство, латинська літера 

– генне підсімейство, 2-га цифра – конкретний фермент); цитохром Р-450 

3А4 – афлатоксин В, цитохром Р-450 2Е1 – метаболізує нітрозоаміни і т.і. 

Сприйняття, реактивність 
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Засвоєння, 

циркуляція 

,розподілення 
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Метаболізм Механізми протидії  

(гомеостаз) 

  O2     RH 

 

 



 49 

Відновлення. Найчастіше відбуваються реакції відновлення нітро- і 

азосполук в аміни , відновлення кетонів до вторинних спиртів. 

Гідроліз. Головним чином гідроліз естерів та амідів, з подальшою 

деестерифікацією та дезамінуванням. 

2-га фаза (реакції кон’югації) – це реакції, що приводять до 

детоксикації. Найбільш важливі з них – це реакції зв’язування активних –ОН, 

-–NН2, –СООН і –SН-груп і метаболіту первинного ксенобіотика. Деякі 

ксенобіотики, зокрема лікарські препарати, можуть стимулювати активність 

ферментів, що беруть участь у метаболізмі різних речовин (не тільки 

власному). Така ферментативна індукція може бути вигідною, так як 

метаболізм й виведення токсичних речовин прискорюється, якщо тільки 

проміжні метаболіти не виявляться більш токсичними, ніж початкові 

речовини. 

Найбільш широка й різноманітна активність ферментів сімейства 

глутатіонтрансфераз. Вони беруть участь в реакціях кон’югації з 

відновленим глутатіоном, які протікають за схемою: 

R + Г – SH → HR – S – Г    (5.2) 

RX– Г–SH → R–SГ + HX    (5.3) 

Крім того, глутатіонтрансферази відновлюють органічні 

гідропероксиди до спиртів.  

Уридиндифосфат (УДФ) – глюкуронілтрансферази приєднують 

залишок глюкуронової кислоти до фенолів, спиртів, амінів. Ці ферменти 

метаболізують, наприклад, анілін, фенол, морфін, левоміцетин, парацетамол і 

ін.  

Ацетилтрансфераз приєднують ацетил до N- або O-атомів, а 

метилтрансферази метилюють ОН–, NH2– і SH–групи різних ксенобіотиків та 

лікарських засобів. 

До ферментів другої фази відносяться і деякі інші ферменти: 

сульфотрансфераза та метилтрансфераза. 

Функціонування всіх ферментів 2-ої фази обмежене тим, що вони 

метаболізують ті речовини, які мають функціональні групи, тому ці 

ферменти включаються після вивільнення або утворення функціональних 

груп ферментами першої фази метаболізму ксенобіотиків. Однак 

трансферази мають і важливі функції: присутні у всіх клітинах, 

функціонують під час будь-яких шляхів попадання ксенобіотиків у організм; 

закінчують детоксикацію, інколи виправляють помилки першої фази. 

5.2. Фактори, що впливають на метаболізм чужорідних сполук 

Чужорідні сполуки переважно метаболізуються різними шляхами, 

утворюючи безліч метаболітів. Швидкість та напрямок цих реакції залежать 

від багатьох факторів, результатом дії яких можуть бути зміни в картині 

метаболізму і, як наслідок, виникають відмінності в токсичності. 

Ці фактори за походженням можна розділити на: а) генетичні 

(генетично зумовлені дефекти ферментів, які беруть участь в метаболізмі 

чужорідних сполук); б) фізіологічні (вік, стать, стан харчування, наявність 
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різноманітних захворювань); в) фактори навколишнього середовища 

(опромінення йонізуючою радіацією, стрес, наявність інших ксенобіотиків). 

Дуже важливо для процесів детоксикації, щоб обидві фази детоксикації 

функціонували узгоджено, з деяким домінуванням реакції кон’югації, 

особливо, якщо на першій стадії в результаті метаболістичних перетворень з 

початкових ксенобіотиків утворюються речовини з вираженою токсичністю. 

Принципово важливе значення для нормального функціонування обох 

фаз детоксикації має й відповідний рівень ефективності антиоксидантної 

системи клітини, що визначається активністю антиоксидантних ферментів й 

рівнем низькомолекулярних антиоксидантів: токоферолів, біофлавоноїдів, 

вітаміну С та інших; оскільки відомо, що функціонування системи 

цитохрому Р-450 пов’язано з утворенням активних форм кисню: 

оксидрадикалу, Н2О2, які викликають деструкцію мембран, в тому числі 

мембран ендоплазматичного ретикулуму, і, тим самим, здатні пригнічувати 

активність цитохром Р-450-залежних ферментів та частково ферментів 

кон’югації, котрі вбудовані в мембрани й активність яких зв’язана з 

мембранним оточенням. 

Таким чином, антиоксидазна система функціонує як ще одна важлива 

система детоксикації, що забезпечує захист організму від агресивних 

органічних вільних радикалів, пероксидних похідних, які також є 

небезпечними факторами онкогенності, як і розглянуті екзогенні токсиканти. 

6. Фальсифікація харчових продуктів 

6.1. Фальсифікація – аспект безпеки 

З точки зору безпеки продуктів харчування значну небезпечність 

можуть представляти деякі види фальсифікованих харчових продуктів. Як 

правило, це види асортиментної фальсифікації, котрі можуть призвести до 

використання небезпечних замінників. Види таких фальсифікації приведені 

на рис. 6.1. 

Приклади: фальсифікація алкогольних напоїв шляхом часткової або 

повної заміни харчового етилового спирту технічним спиртом, який містить 

шкідливі домішки; приготування «штучних» вин; використання заборонених 

харчових добавок або застосування їх в завищених кількостях; недостатнє 

відділення домішок в круп’яних продуктах, використання забрудненої 

рослинної сировини , хворих тварин, зіпсованих напівфабрикатів і т.і. 

В кожному конкретному випадку потрібна спеціальна гігієнічна оцінка, 

основана на сучасній нормативно-методичній базі та здійснювана 

державними органами нагляду за якістю і безпекою харчових продуктів. 

Наслідки виготовлення, реалізації й споживання фальсифікованих 

товарів пов’язані з ризиком і втратами, в першу чергу, зі сторони споживача. 

При широкому розповсюдженні фальсифікованої продукції виникає ризик 

втрати здоров’я, знижується тривалість життя, збільшується смертність від 

хвороб і харчових отруєнь, погіршується структура харчування, так як 

підвищується питома вага низькоякісних та малоцінних продуктів. Суттєві 

втрати, як моральні, так і матеріальні несуть і добросовісні виробники. Все 

це, в кінцевому випадку, впливає на погіршення якості життя в цілому. 
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Рис. 6.1. Показники і різновиди асортиментної фальсифікації 

 

6.2. Генетично модифіковані продукти харчування 

Генетично модифіковані (трансгенні) продукти харчування становлять 

особливий інтерес. Повідомлення про генетично модифіковані рослини й 

отримання з них продуктів харчування з’явилися на початку 90-х рр. На 

сьогодні генетичним змінам піддається найважливіша рослинна сировина, а 

без використання рослинної сировини отримують дуже мало продуктів. 

Успіхи в галузі генної інженерії дозволяють отримувати нові сорти 

рослин (причому протягом всього 2-3 років) із заданими властивостями. За 

рахунок вбудовування генів, виділених з одних організмів, які несуть певну 

генетичну інформацію (наприклад, стійкість до заморозків, гербіцидів, 
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хвороб й паразитів , висока врожайність ті ін.) в ДНК інших, були отримані 

рослини, котрі називають трансгенними, тобто з переміщеними генами. 

У США на сьогодні нараховують понад 150 найменувань генетично 

модифікованих продуктів, а площі в різних країнах, на котрих проростають 

трансгенні рослини, складають за різними даними від 10 до 25 млн. га. 

Трансгенні рослини вирощують в США, Канаді, Японії, Китаї, Бразилії, 

Аргентині та багатьох інших країнах. Європейські держави займають в цьому 

відношенні більш жорстку позицію. За прогнозами світовий ринок 

трансгенних культур досягнув приблизно 8 млрд. доларів США до 2005 р. та 

25 млрд. доларів США до 2010р.  

На сьогодні серед промислово вирощених трансгенних рослин частка 

стійких до гербіцидів становить 71%, стійких до шкідників – 22%, стійких 

одночасно до гербіцидів, і до шкідників – 7%, стійких до вірусів , бактерій і 

грибкових хвороб – менше 1%. 

До трансгенних продуктів можна віднести генетично змінену сою, 

стійку до гербіцидів. Як відомо, соя використовується для приготування 

30.000 харчових продуктів: супів, дитячого харчування, картопляних чіпсів, 

маргарину, салатних соусів, рибних консервів та ін. Крім сої, найбільшого 

поширення набули трансгенні помідори, кукурудза, рис, картопля, полуниця, 

а також генетично модифіковані дріжджі та ферментні препарати, отримані з 

трансгенних мікроорганізмів. 

У Німеччині отримані трансгенні пектинази, які використовуються у 

процесі виробництві соків та вин. Генна інженерія знаходить застосування й 

у тваринництві, впливаючи на ріст і продуктивність сільськогосподарських 

тварин. 

Можливі різноманітні підходи до оцінки генетично зміненої сировини і 

готових харчових продуктів. Це можна проілюструвати на прикладі 

трансгенної сої та продуктів її переробки (рис. 6.2). 
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Рис. 6.2. Можливі продукти переробки трансгенної сої 
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З трансгенної сировини (х) під час технологічної переробки (в 

залежності від способу) можна отримати продукти, які містять (х) або не 

містять (о) генетично змінені компоненти. Наприклад, з сої отримують олію, 

яка може бути трансгенною (х), або ні (о). Відповідно продукти, у процесі 

виготовлення яких використовується соєва олія, будуть трансгенними (х) або 

звичайними (о). 

Безпека генетично модифікованих продуктів харчування залишається 

все ще під питанням. Хоча немає конкретних прикладів серйозної  

екологічної небезпеки трансгенних рослин у природному середовищі, на 

сьогодні немає і не може бути однозначної відповіді на питання про можливу 

небезпеку віддалених наслідків таких продуктів, оскільки їх потенційна 

небезпека не піддається сумніву (рис. 6.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.3. Потенційний ризик застосування трансгенних культур 
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або отриманому з нього глюкозному сиропі подібне маркування не потрібне. 

Маркування не потрібно на упаковці з рафінованої олії або приготовленому 

на її основі майонезі. Отриманий із генетично зміненого яблука мус або 

яблучний сік повинні нести відповідне маркування, а яблучний оцет – ні. Не 

фіксується факт використання генетично зміненої сировини під час 

виготовлення лецитину та отримання з його допомогою шоколаду і крему. 

Повинні мати відповідне маркування соєвий шрот, білок, отриманий з нього 

та готові супи з даним білком. Корми для тварин, отримані з шроту 

генетично зміненої сої, не маркуються. 

У країнах Євросоюзу на сьогодні бар’єр перед генетично зміненою 

їжею зламаний, проте, до споживача допускається їжа, в якій виявляються 

тільки сліди генетичних змін. 

На початку XXI ст. в різних регіонах світу, в тому числі і в нашій 

країні, складається складна, часто парадоксальна економічна ситуація. 

Перспектива вирішення питань сільського господарства й забезпечення 

продовольством жителів планети за допомогою трансгенних культур 

надприваблива, однак необхідно пам’ятати, що неправильно: 

• експлуатувати технологію, яка може непередбачувано викликати появу 

шкідливих для здоров’я речовин, перш ніж не буде ретельно вивчена 

можливість такого ризику; 

• експлуатувати технологію, яка може викликати необоротні процеси в 

навколишньому середовищі, перш ніж не буде доведено, що продукти 

цієї технології не завдадуть серйозної шкоди навколишньому 

середовищу; 

• піддавати людей та навколишнє середовище навіть малій небезпеці. 

«Ми є те, що ми їмо». Вірність цього вислову Поля Брега підтвердили 

найновіші наукові дослідження. Вчені дійшли висновку, що їжа 

найдивовижнішим чином впливає на наші розумові процеси. Від того, що ми 

з’їли, залежать не тільки наше самопочуття, але також і настрій та ясність 

мислення. Така залежність здається дивною, але природа сконструювала 

мозок саме так, і завдяки цьому ми повністю залежимо від їжі. Наш зріст, 

вага, краса, світосприйняття, наші життєві сили, таланти, успіхи, невдачі, 

наші хвороби – все це результат нашого харчування. Для нормальної 

життєдіяльності людини необхідний повноцінний набір продуктів 

харчування з врахуванням її індивідуальних особливостей, характеру та умов 

проживання. 

Намагаючись інтегрувати економіку в міжнародну економічну 

спільноту, Україна відкрила свої ринки для імпортних товарів. В умовах 

конкурентного середовища різні виробники намагаються отримати максимум 

грошей за свій товар у будь-який спосіб: як шляхом поліпшення якості 

продукту, так і шляхом обдурювання споживачів та виготовлення і продажу 

недоброякісних, дуже часто фальсифікованих товарів. Тому питання 

забезпечення якості та безпеки товарів народного споживання, як основного 

фактору підвищення потенціалу здоров’я нації, є на сьогодні надзвичайно 
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актуальним. Слід «озброїти» як товарознавців, так і споживачів необхідними 

знаннями щодо своєчасного розпізнавання різних підробок товарів. 

Неякісні харчові продукти, які споживає людина, важкий стан 

природних екосистем завжди ведуть до негативних змін у здоров’ї та 

самопочутті кожного з нас. Сучасні масштаби екологічних змін створили 

реальну загрозу життю та здоров’ю громадян України, її національній 

безпеці. Погіршення стану навколишнього середовища через викиди 

промислових підприємств, транспорту, комунальних господарств призводить 

до забруднення питної води, повітря, ґрунтів. Несприятлива екологічна 

ситуація, що склалася в нашій країні, не може не впливати насамперед на 

якість продуктів харчування та інших товарів народного споживання. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. Правові засади забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і 

продовольчої сировини. 

2. Класифікація «чужорідних» речовин та шляхи потрапляння їх у продукти. 

3. Фальсифікація харчових продуктів. Аспекти безпеки. 

4. Генетично модифіковані продукти харчування. 

 


