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Розглянуто коло питань, пов’язане з погіршенням здоров’я населення, у тому числі через нерегламентоване 

використання харчових добавок різного призначення під час виготовлення харчових продуктів. Охарактеризо-
вані найбільш розповсюджені харчові добавки, їх вплив на відповідні органи та системи людського організму. 
Наведено результати біотестування водних розчинів харчових добавок у гранично допустимих концентраціях. 
Виявлено хронічну токсичну дію п'ятнадцяти водних розчинів харчових добавок на тест-об'єкт Daphnia magna 
Straus. Охарактеризовані шляхи еколого-токсикологічної експертизи харчових продуктів, зокрема харчових 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Здоров’я й безпека 
населення як складові екологічної безпеки значною 
мірою залежать від харчування, оскільки воно за-
безпечує ріст і розвиток організму людини, створює 
умови для адаптації в умовах техногенно-хімічного 
забруднення навколишнього природного та соціаль-

ного середовища. Слід зазначити, що з продуктами 
харчування до організму людини потрапляють при-
родні компоненти їжі, що виявляють небезпечну 
дію, та шкідливі речовини, що надходять із зовніш-
нього середовища (рис. 1) [1–3].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Класифікація небезпечних речовин харчових продуктів 
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Актуальність теми зумовлена погіршенням здо-
ров'я населення, у тому числі через нерегламентова-
не використання харчових добавок різного призна-
чення під час виготовлення харчових продуктів, що 
збільшує рівень екологічної небезпеки життєдіяль-
ності людини та ступінь екологічного ризику вини-
кнення тих чи інших захворювань різноманітних 
нозологічних груп. 

Метою роботи є визначення рівнів токсичності 
водних розчинів харчових добавок, їх порівняння з 
національними нормативами та встановлення взає-
мозв’язків між концентраціями харчових добавок і 
рівнями відповідної еколого-токсикологічної небез-
пеки.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Пі-
дтвердженим актуальності даного дослідження є той 
факт, що переважна більшість харчових добавок змі-
нює структурно-функціональну організацію біосис-
тем людини на молекулярному, клітинному та орга-
но-тканинному рівнях і беруть, таким чином, певну 
участь у формуванні тих чи інших патологічних про-
цесів [1–3].  

Згідно із законом України «Про якість та безпеку 
харчових продуктів і продовольчої сировини» хар-
човою добавкою є природна або синтетична сиро-
вина, яка спеціально вводиться у харчовий продукт 
для надання йому бажаних властивостей та якісних 
показників [4]: збереження поживних властивостей 
харчових продуктів, надання харчовим продуктам  
привабливого вигляду, збільшення терміну їх збері-
гання, полегшення технологічної обробки продово-
льчої сировини, здешевлення та скорочення техно-
логічного процесу [5]. 

Розрізняють 30 функціональних класів харчових 
добавок: барвники, консерванти, антиоксиданти, 
емульгатори, стабілізатори, посилювачі смаку, регу-
лятори кислотності, розпушувачі, модифіковані 
крохмалі та ін.  

Перед упровадженням до виробництва прово-
диться обов'язкова гігієнічна експертиза харчових 

домішок, під час якої оцінюється потенційна мож-
ливість надання несприятливого впливу харчових 
добавок на організм: здатність викликати алергії, 
злоякісні пухлини, чинити шкідливу дію на потомс-
тво, токсичну дію на органи і тканини. Наявність 
харчових добавок у продуктах обов’язково повинна 
вказуватися на споживчій упаковці, етикетці, банці, 
пакеті і т.п. у розділі вмісту інгредієнтів [6]. 

Застосована в даній роботі методика передбачає 
використання за тест-об'єкт ракоподібних – пред-
ставників роду планктонних з надряду гіллястову-
сих (Cladocera) – Daphnia magna Straus.  

Короткочасне біотестування (24 год) дає змогу 
визначити гострий токсичний вплив водних розчи-
нів харчових добавок на дафній за їх виживанням 
[2]. Тривале біотестування – 7 і більше діб – дозво-
ляє визначити хронічну токсичну дію води на даф-
ній щодо зниження їх виживання і плодючості. За 7-
9 діб самки дають три покоління, тобто тестування 
має трикратну повторність (n=3). Показником вижи-
вання і плодючості (х) служить середня кількість 
молоді, обметаної протягом біотестування, в пере-
рахунку на одну вижившу вихідну самку. Критерієм 
достовірності (td) є відміна від контролю показника 
виживаності або плодючості дафній. Критерій токси-
чності більше 1 свідчить, що тестувальна вода здійс-
нює хронічну токсичну дію на тест-об'єкт [7–10]. 

У ході роботи  визначалася гостра та хронічна 
токсичність на ракоподібних Daphnia magna Straus 
при додаванні у воду харчових добавок, концентра-
ція яких дорівнює ГДК. Для дослідження було об-
рано наступні найпоширеніші харчові добавки: ніт-
ріт натрію, ізоаскорбат натрію, формальдегід, фос-
фат біофос 90, бензоат натрію, лимонна кислота, 
сульфат міді, борна кислота, сахаринат натрію, ас-
партам, індіготин, понсо 4R, тартразин, азорубін та 
гліцерин (табл. 1). Усі вони є шкідливими для здо-
ров’я людини та викликають порушення діяльності 
організму [11]. 

  
Таблиця 1 – Зведена інформація про досліджувані харчові добавки 

 
Назва та міжнарод-

ний код добавки 
Клас добавки та тип харчової 

продукції 
Тип дії та  

система органів 
Примітки 

Тартразин 
Е–102 

Барвник. Кондитерські вироби, 
фармацевтика 

Алерген. 
Центральна нер-

вова система 

Підвищує гіперактивність, 
знижує концентрацію уваги 

Азорубін 
Е–122 

Барвник. Джеми, напої, йогурти Алерген. Ендо-
кринна система 

Заборонений в Австрії, Нор-
вегії, Швеції 

Понсо 4R 
Е–124 

Барвник. Кондитерські вироби, 
м'ясні вироби, фармацевтика 

Канцероген.  
Дихальна система 

Провокує приступи астми. 
Заборонений у Норвегії, 

США та ін.  
Індіготин 

Е–132 
Барвник. Кондитерські вироби Алерген, канцеро-

ген. Дихальна та 
серцево-судинна 

системи 

Викликає астму 

Бензоат натрію 
Е–211 

Консервант. Соєві соуси, лимо-
над 

Канцероген.  
Травна система 

 

Формальдегід 
Е–240 

Консервант Канцероген.  
Дихальна систе-

ма, ЦНС, очі, 
шкіра 

 

Нітріт натрію Е–250 Консервант. Вироби  
з м'яса та риби. 

Канцероген.  
Травна система 

 

Борна кислота Консервант. Широке застосу- Алерген  
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Е–284 вання Травна система 
Ізоаскорбат натрію 

Е–316 
Антиоксидант. Жирові та мас-

ляні емульсії, напої 
Алерген.  

Травна система 
 

Лимонна кислота 
Е–330 

Антиоксидант. Кондитерські 
вироби, напої 

Алерген Спричинює кашель, нудоту. 
Подразнює слизову оболонку 

Фосфат біофос 90 
Е–338 

Антиоксидант. 
М'ясні вироби 

Алерген Прискорює старіння шкіри 

Гліцерин 
Е–422 

Стабілізатор, згущувач. Конди-
терські вироби, фармацевтика 

 Вважається нешкідливим 

Сульфат міді Е–519 Емульгатор Канцероген Заборонений 
Аспартам Е–951 Підсолоджувач. Замінник цукру. 

Кондитерські вироби, напої 
Алерген Прискорює старіння шкіри 

Сахаринат натрію 
Е-954 

Підсолоджувач. Кондитерські 
вироби, фармацевтика 

Дія маловивчена Не засвоюється  
організмом 

 
Під час досліджень гострого токсичного впливу 

всіх досліджених харчових добавок на тест-об'єкт не 
виявлено, оскільки відсоток загиблих особин дафній 
не перевищував 20 (для лимонної кислоти Е–330 та 
борної кислоти Е–284). Водні розчини нітриту на-
трію Е–250, формальдегіду Е–240, сульфату міді Е–
519, індіготину Е–132 та азорубіну Е–122 у гранич-
но допустимих концентраціях викликали загибель 
10 % тест-об'єкту. Решта харчових добавок призвели 
до загибелі семи (ізоаскорбат натрію Е–316, сульфат 
міді Е–519 та аспартам Е–951) і трьох відсотків (фо-
сфат біофос 90 Е–338, бензоат натрію Е–211, саха-
ринат натрію Е–954 та гліцерин Е–422) особин даф-
ній відповідно (табл. 2). 

Далі було проведено біотестування, спрямоване 
на виявлення хронічної токсичної дії досліджуваних 
харчових добавок на дафній (табл. 3). 

Під час досліджень хронічної токсичності вияви-
лено, що усі досліджувані харчові добавки викли-
кають хронічну токсичну дію на тест-об'єкт, оскіль-
ки критерій достовірності td ≥1. Значення середнього 
арифметичного виживання коливалося у межах 1,3 
(для лимонної кислоти Е–330) – 9,8 (для гліцерину 
Е–422). Середнє квадратичне відхилення виживання  

 
Таблиця 2 – Розподіл харчових добавок  

за рівнем токсичності 
 

Міжнародний 
код 

ГДК 
мг/дм3 

% загиб-
лих 

особин 

Місце 

Е–250 3,3 10 III 
Е–316 15 7 II 
Е–240 0,001 10 III 
Е–338 3,5 3 I 
Е–211 150 3 I 
Е–330 250 20 IV 
Е–519 0,1 10 II 
Е–284 0,5 20 IV 
Е–954 80 3 I 
Е–951 500 7 II 
Е–132 30 10 III 
Е–124 50 20 IV 
Е–102 30 7 II 
Е–122 50 10 III 
Е–422 0,5 3 I 

 
 

Таблиця 3 – Аналіз хронічної токсичності харчових добавок 
 

і плодючості варіювало від 1,9 (лимонна кислота Е–
330) до 13,8 (для гліцерину Е–422). Найменший 
критерій достовірності td  дорівнював одиниці (для 

сахаринату натрію Е–954, азорубіну Е–122 та гліце-
рину Е–422), а найбільший складав 1,2 (для борної 
кислоти Е–284 і лимонної кислоти Е–330). 

Назва добавки Середнє  
арифметичне 
виживання 

 x, екз.  

Серереднє квадрат. 
відхилення виживання 

і плодючості, σ, екз. 

Помилка середнього 
арифметичного  

виживання  
і плодючості, S 

Критерій  
достовірності,  

td 

Нітріт натрію 6,3 8,8 5,2 1,03 
Ізоаскорбат натрію 5,2 7,3 4,3 1,07 

Формальдегід 5,6 8,0 4,7 1,06 
Фосфат біофос 90 6,8 9,6 5,6 1,02 

Бензоат натрію 4,1 5,9 3,5 1,10 
Лимонна кислота 1,3 1,9 1,1 1,20 

Сульфат міді 4,8 6,8 4,0 1,08 
Борна кислота 1,8 2,5 1,5 1,20 

Сахаринат натрію 9,2 13,1 7,7 1,00 
Аспартам 4,2 6,0 3,5 1,10 
Індіготин 4,6 6,6 3,9 1,08 
Понсо 4R 3,9 5,4 3,2 1,10 
Тартразин 4,4 6,3 3,7 1,09 
Азорубін 8,6 12,2 7,2 1,00 
Гліцерин 9,8 13,8 8,1 1,00 
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ВИСНОВКИ. У результаті досліджень, проведених 
методом біотестування, доведено, що встановлені дер-
жавними нормативними стандартами для п'ятнадцяти 
вивчених харчових добавок  гранично допустимі кон-
центрації не викликають гострого токсичного впливу на 
тест-об'єкт, оскільки відсоток загиблих особин дафній 
не перевищував 20. Проте було виявлено, що усі дослі-
джувані харчові добавки спричинюють хронічну токси-
чну дію на тест-об'єкт, оскільки критерій достовірності 
td був у всіх випадках більше одиниці. 

Застосована в даній роботі методика біотесту-
вання показала ряд переваг, у тому числі: високу 
інформативність, достовірність результатів, доступ-
ність і простоту виконання та економічність. 

Уперше для визначення токсичності харчових 
добавок було використано за тест-об'єкт ракоподіб-
них – представників роду планктонних з надряду 
гіллястовусих (Cladocera) – Daphnia magna Straus. 

Результати оригінальних досліджень є цікавими 
для різноманітних галузей харчової промисловості 
та корисними для поліпшення якості продуктів і 
здоров'я населення, а також для розробки рекомен-
дацій для санепідемстанцій щодо нормування, пере-
вірки та контролю вмісту харчових добавок. 

У подальших дослідженнях планується збільшити 
кількість харчових добавок, для яких буде визначено 
рівні гострої та хронічної токсичної дії на тест-об'єкт.  
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The authors discuss the range of problems caused by the health deterioration of people due to the number of factors, 

among which there is unregulated use of food additives for various purposes in the manufacturing of food products as 
well. Food additives of the most use are characterized and their impact on the human body organs and systems are de-
scribed in the article. The article also considers the results of bioassays obtained by the authors of water solutions of 
food additives in maximum allowable concentrations. It was found that chronic toxic effect on the test object (Daphnia 
magna Straus) take place for the fifteen water solutions of food additives selected for the study. The authors have ana-
lyzed the ways of ecological and toxicological examination of foods in general and food additives in particular. The 
authors discuss further prospects for the research in this direction. 
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