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Сучасний стан забезпечення мiкроелементами харчових
продуктiв українцiв
Протягом останнiх десятилiть в Українi спостерiгається стiйке порушення структури харчування населення [I.М. Трахтенберг та спiвавт,
2018, А.М. Сердюк та спiвавт., 2011]. Чинником, що потенцiює вищезазначену проблему, є змiна моделi харчування сучасної людини. Так, в
останнi десятилiття бiльшiсть населення країн Європейського регiону, в
т.ч. й України, у своєму рацiонi стали вживати, в основному, продукти
промислового виробництва, в яких внаслiдок технологiчної переробки
натуральної харчової сировини значно зменшується кiлькiсть мiкронутрiєнтiв [А. Robertson, С. Tirabo, Т. Joberein et al, 2003]. Це вiдбувається за рахунок того, що навiть у натуральнiй сировинi склад вiтамiнiв
i мiнеральних речовин зменшується внаслiдок використання в землеробствi iнтенсивних технологiй виробництва.
У населення внаслiдок дефiциту в харчовому рацiонi вiтамiнiв, особливо антиоксидантного ряду (А, Е, С), макро- (МаЕ) i мiкроелементiв (МЕ) (J, Са, Сu, Zn, Se тощо), сформувався так званий прихований голод [Н.А. Аджаганян, 2008, В.Ф. Москаленко та спiват. 2008,
C. Dawczynski, U. Schäfer, M. Leiterer, G. Jahreis, 2007, А.В. Скальный,
2004]. Дефiцит тваринного бiлка, вiтамiнiв, макро- i мiкроелементiв
став масовим, постiйно дiючим негативним чинником, який характеризує харчування населення як нерацiональне, полiдефiцитне, незбалансоване, що обумовлює розвиток i рiзке зростання хронiчних неiнфекцiйних захворювань.
Враховуючи вищезазначене, важливим було оцiнити реальну кiлькiсть есенцiйних та токсичних елементiв у рiзних видах харчової продукцiї. Вмiст хiмiчних елементiв у 220 зразках рiзних видiв харчових
продуктiв визначали за допомогою методу оптико-емiсiйної спектроскопiї з iндуктивно зв’язаною плазмою (ОЕС-IЗП) на приладi Орtima 2100
DV фiрми Perkin-Elmer (США). Проби готували шляхом мiнералiзацiї у мiкрохвильовiй печi MWS-2 фiрми Berghof. Отриманi результати
дослiджень опрацьованi статистично з використанням пакету програм
Microsoft Excel.
Виявлено вищий за ГДК рiвень вмiсту Mg, Ca, Zn, Cu, As, Pb, Cd,
Se у морепродуктах та рибi, високий вмiст Mn, Zn, Fe, Cu, Pb, Cr, Mo
був характерним для м’яса та м’ясних виробiв. Окремо слiд вiдмiтити
пiдвищений вмiст Mn, Fe, AI, Mo у овочах та фруктах. У молоцi та
молочних продуктах вмiст МаЕ та МЕ характеризувався як дефiцит.
Вмiст важких металiв та мiкроелементiв у харчових продуктах у середньому по всiм пробам не перевищував встановленi допустимi рiвнi.
Однак важкi метали у пiдвищених концентрацiях частiше виявлялись

у рослиннiй продукцiї (кадмiй, свинець) та у рибi (марганець, хром та
миш’як).
Отриманi результати дають пiдстави для подальших дослiджень та
розрахунку оптимальних рiвнiв вмiсту МаЕ та МЕ (у тому числi i ВМ)
у бiологiчних середовищах, особливо для таких важких металiв, як Pb,
Mn, Cd, Ni, Cr та As. Таким чином, вирiшити проблему мiкроелементозiв лише за рахунок корекцiї харчового рацiону неможливо, а тому
питання безпечного та надiйного джерела МаЕ та МЕ для органiзму
людини є надзвичайно важливим та потребує подальшого вивчення.
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