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DESCRIPTION OF THE CONTENT OF SOME HEAVY METALS IN THE FOODSTUFFS
THAT ARE THE FOOD INTAKE OF THE TRANSCARPATHIAN REGION
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системі управління якістю навколиш
нього середовища вагоме місце нале
жить регламентуванню надходження
мікроелементів до організму людини.
Це можна вважати основою первинної
профілактики патології систем та орга
нів [6, 7].
У зв'язку з бурхливим розвитком нау
ковотехнічного прогресу та різким по
гіршенням екологічної ситуації має міс
це вагоме забруднення довкілля шкід
ливими речовинами, внаслідок чого
створюються несприятливі еколого
гігієнічні ситуації. Отже, вирощена на
землях цих зон сільськогосподарська
продукція може бути небезпечною для
здоров'я [2, 4]. Таким чином, антропо
генна діяльність впливає на якісний
склад їжі, а її багатофакторність на те
риторії Закарпатського регіону спричи
няє значні труднощі у процесі організа
ції ефективного державного нагляду за
даною проблемою.
Велику увагу дослідників приверта
ють важкі метали, зокрема кадмій,
ртуть, свинець, цинк та мідь. Відомо,
що ці метали належать до групи най
більш токсичних, а мідь та цинк — до
групи найбільш поширених у природі
важких металів. З навколишнього сере
довища з продуктами харчування до
організму людини надходить близько
80 металів, які у біологічних дозах
сприяють покращанню функціонально

ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ НЕКОТОРЫХ
ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ,
СОСТАВЛЯЮЩИХ РАЦИОН ЖИТЕЛЕЙ
ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛАСТИ
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Цель исследования: изучение
количественного содержания тяжелых металлов
в овощной смеси, выращенной на территории
Закарпатской области и составляющей пищевой
рацион местного населения.
Материалы и методы исследования.
В работе использованы следующие методы
исследования микроэлементного состава
овощной смеси: инструментально?
лабораторный, санитарно?химический.
Все полученные в ходе экспериментов
цифровые данные подвергали обработке
методами вариационной статистики.
Результаты исследования. В ходе нашего
исследования было доказано наличие
незначительной концентрации тяжелых
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го стану органів та систем організму [3,
8]. Водночас в умовах їх дефіциту та
внаслідок впливу великих доз тут спо
стерігаються несприятливі зміни.
У багатьох наукових дослідженнях до
статньо широко висвітлені природні та
антропогенні джерела забруднення
довкілля важкими металами, визначена
загальна їх токсичність, вивчені особли
вості метаболізму та інший вплив на ор
ганізм [5, 9, 10].
Проте наукових досліджень з вивчен
ня вмісту кадмію, свинцю, ртуті, цинку,
міді у харчових продуктах, що спожива
ються місцевими мешканцями Закар
патської області України, вкрай недо
статньо як за набором металів, що під
лягали аналізу, так і за переліком адмі
ністративних районів, де відбиралися
продукти для проведення експертизи.
Метою нашої наукової роботи було
вивчення кількісного вмісту важких ме
талів в овочевій продукції, що вирощена
на території Закарпатської області та
входить до харчового раціону місцевого
населення.
Матеріали та методи. У роботі вико
ристано такі методи дослідження
мікроелементного складу овочевої
продукції: інструментальнолаборатор
ний, санітарнохімічний. Усі одержані у
ході експериментів цифрові дані підда
вали обробці методами варіаційної ста
тистики [1].

металлов в пищевых рационах жителей
Закарпатской области.
Выводы. Полученные данные позволяют
утверждать, что исследованные образцы овощной
смеси, составляющие пищевой рацион жителей
Закарпатской области, по содержанию свинца
и ртути следует считать экологически чистыми.
В случае их применения не могут стать причиной
возникновения опасных изменений в состоянии
здоровья населения. Мониторинг содержания
тяжелых металлов в овощах Закарпатской
области следует продолжить не только с целью
текущего контроля над качеством пищевых
продуктов, но и для накопления результатов
лабораторных исследований тяжелых металлов
в продуктах всех районов области с учетом
гидрогеологических, агрохимических, климато?
погодных и других условий выращивания
сельскохозяйственных культур, хранения
и обработки, транспортировки продуктов питания.
Ключевые слова: тяжелые металлы,
овощная смесь, факторы риска.
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Результати дослідження.
Овочева суміш, що аналізува
лася, складалася з картоплі,
буряка, моркви, капусти і цибу
лі. Овочі згідно з ДР2006 (ДР
97) у референтному раціоні
харчування пересічного грома
дянина Закарпаття складають
>26%.
Овочева суміш готувалася з
урахуванням того, що до добо
вого раціону людини (за ДР
97) входить картопля (0,359
кг/добу), овочі (0,279 кг/добу):

морква — капуста білокачанна
— буряк — цибуля = 1:1:1:0,5.
Пробопідготовка овочевої
суміші проводилася залежно
від визначуваних компонентів.
Результати досліджень на
вміст свинцю та ртуті в овоче
вій суміші представлено у та
блиці.
Кількість ртуті та свинцю виз
начали з використанням мето
дів атомноабсорбційної спек
трофотометрії та полярографії.
Кількість металу у пробі про

Таблиця
Результати визначення в овочевій суміші вмісту
ртуті (Hg) і свинцю (Pb) методом ААС (n=6; P=0,95)
Зразок овочевої
суміші (район області)

Вміст металів (Х±σ), мг/кг
Hg
Pb
Гірські ландшафти
н/з

0,0034±0,0004

Міжгірський

0,0012±0,0002

0,0043±0,0005

Воловецький

0,0015±0,0002

0,0039±0,0004

Рахівський

Передгірські ландшафти
Тячівський

0,0021±0,0003

0,0103±0,0011

Іршавський

0,0018±0,0002

0,0134±0,0013

Перечинський

0,0011±0,0001

0,0089±0,0009

Свалявський

0,0019±0,0003

0,0068±0,0007

н/з

0,0072±0,0008

Вел. Березнянський

Низинні ландшафти
Хустський

0,0017±0,0002

0,0162±0,0016

Ужгородський

0,0023±0,0003

0,0129±0,0013

Виноградівський

0,0028±0,0003

0,0181±0,0018

Берегівський

0,0031±0,0003

0,0214±0,0020

Мукачівський

0,0029±0,0003

0,0193±0,0019

Рисунок 1
Результати визначення в овочевій суміші
±σ ), мг/кг
вмісту Hg (Х±

дукту виражали у мг/кг сирого
продукту. Цифровий матеріал
про вміст досліджуваних мета
лів оброблявся з застосуван
ням сучасних методів варіацій
ної статистики.
Згідно з отриманими резуль
татами методом медикогео
графічного картографування
було створено карти вмісту
мікроелементів Hg та Pb в ово
чевій суміші, що складає хар
човий раціон жителя Закарпат
ської області. Ці карти можуть
бути використані для ком
плексного дослідження еколо
гічної ситуації у Закарпатській
області України ( рис. 1 та 2).
Висновки
1. Одержані дані дозволяють
стверджувати, що досліджені
зразки овочевої суміші, які ста
новлять харчовий раціон меш
канців Закарпатської області,
за вмістом свинцю та ртуті слід
вважати екологічно чистими. У
випадку їх споживання не мо
жуть стати причиною виникнен
ня небезпечних змін у стані
здоров'я населення.
2. Моніторинг вмісту важких
металів в овочах Закарпатської
області слід продовжити не ли
ше з метою поточного контро
лю над якістю харчових про
дуктів, але й для накопичення
результатів лабораторних до
сліджень важких металів у про
дуктах усіх районів області з
урахуванням гідрогеологічних,
агрохімічних, кліматопогодних
та інших умов вирощування
сільськогосподарських куль
тур, збереження та обробки,
транспортування
продуктів
харчування тощо.
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DESCRIPTION OF THE CONTENT OF SOME HEAVY
METALS IN THE FOODSTUFFS THAT ARE THE FOOD
INTAKE OF THE TRANSCARPATHIAN REGION
Yerem T.V.
Uzhhorod National University, Ukraine
Objective. We studied the quantitative content
of the heavy metals in the vegetable blend, grown
on the territory of the Transcarpathian region that
was a food intake of the local population.
Materials and methods. We used such research
methods of the study of microelement composition
of vegetable blend: instrumental?and?laboratory,
sanitary?and?chemical. All the digital data, obtained
during the experiments, were processed
by the methods of variation statistics.
Results. In the course of our study we proved
the presence of a low concentration of heavy
metals in the food intakes of the inhabitants
of the Transcarpathian region.
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Рисунок 2
Результати визначення в овочевій суміші
вмісту Pb (Х±±σ ), мг/кг

