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Полтавський державний медичний університет 
Останнім часом харчова діяльність розвивається досить швидко. На сьогодні в харчовій промисло-
вості використовуються сотні харчових добавок з метою одержання нових продуктів та досяг-
нення певних технологічних цілей. У більшості країн Європи застосовують понад 540 відомих хар-
чових добавок, в США їх кількість, включаючи відповідні суміші, перевищує 1500, в Росії – 450, в Укра-
їні до 2019 року дозволеними були 300 харчових добавок. До сьогодення з’являється велика кіль-
кість комплексних харчових добавок – це суміші добавок однакового або різного технологічного 
призначення. Основною вимогою до харчових добавок є безпечність, нетоксичність, не канцероген-
ність, не мутагенність, відсутність тератогенної дії (на плід) та алергічних дій. Безпека харчової 
добавки залежить від її дози – кількості речовини харчової добавки, яка надходить в організм за до-
бу. До числа небезпечних харчових добавок, які слід уникати, прийнято відносити нітрит натрію, 
глутамат натрію та понсо 4 R. Здебільшого ці добавки є забороненими в багатьох країнах через 
можливі ризики та фатальні наслідки для здоров’я людини. Останніми роками споживання харчових 
добавок значно збільшилось, тому вивчення впливу нітриту натрію та понсо 4R на органи дихаль-
ної системи на сьогодні є актуальною проблемою. Метою роботи було висвітлити теоретичні 
аспекти впливу нітриту натрію та понсо 4 R на органи дихальної системи, а також збір, аналіз і 
узагальнення даних літератури про  вивчення вмісту харчових добавок у продуктах харчування та 
значення їхньої небезпеки для здоров’я людини.  Таким чином, ряд досліджень показує, що вживання 
в їжу нітриту натрію та понсо 4 R підвищує потенційний ризик розвитку онкологічних захворю-
вань, діабету, легеневих хвороб, а також хвороб Паркінсона й Альцгеймера. Дані харчові добавки 
призводять до підвищення гіперактивності дітей,  можуть бути сильним алергеном і  викликати 
анафілактичний шок, або приступ задухи у астматиків та людей з непереносимістю аспірину, то-
му вивчення дії харчових добавок на сьогодні  є доцільним та науково обґрунтованим.   
Ключові слова: харчові добавки, нітрит натрію, понсо 4R, дихальна система, натуральні барвники, речовина.       
Зв'язок публікації з плановими науково-дослідними роботами. Робота є фрагментом науково-дослідної роботи «Структурна 
перебудова органів імунної, дихальної та видільної систем під впливом різних екзогенних чинників (глутамату натрію, ніт-
риту натрію, етанолу, метакрилату)», № держреєстрації 0121U108234.  

Останнім часом харчова  діяльність  розвива-
ється досить швидко. На сьогодні в харчовій 
промисловості використовуються сотні харчових 
добавок з метою одержання нових продуктів та 
досягнення певних технологічних цілей. У біль-
шості країн Європи застосовують понад 540 ві-
домих харчових добавок, в США їх кількість, 
включаючи відповідні суміші, перевищує 1500, в 
Росії – 450, в Україні до 2019 року дозволеними 
були 300 харчових добавок. До сьогодення 
з’являється велика кількість комплексних харчо-
вих добавок – це суміші добавок однакового або 
різного технологічного призначення. Основною 
вимогою до харчових добавок  є безпечність, 
нетоксичність, не канцерогенність, не мутаген-
ність, відсутність тератогенної дії (на плід) та 
алергічних дій. Безпека харчової добавки зале-
жить від її дози – кількості речовини харчової 
добавки, яка надходить в організм за добу. До 
числа небезпечних харчових добавок, які слід 
уникати, прийнято відносити нітрит натрію, глу-
тамат натрію та понсо 4 R. Здебільшого ці доба-

вки є забороненими в багатьох країнах через 
можливі ризики та фатальні наслідки для здо-
ров’я людини.  

Останніми роками споживання харчових до-
бавок значно збільшилось, тому вивчення впли-
ву нітриту натрію та понсо 4R на органи дихаль-
ної системи на сьогодні є актуальною пробле-
мою.   

Метою роботи було висвітлити теоретичні 
аспекти впливу нітриту натрію та понсо 4 R на 
органи дихальної системи, а також збір, аналіз і 
узагальнення даних літератури про вивчення 
вмісту харчових добавок у продуктах харчування 
та значення їхньої небезпеки для здоров’я лю-
дини.    

Харчові добавки повинні застосовуватися при 
виробництві харчових продуктів у мінімально 
необхідній для досягнення технологічного ефек-
ту кількості, але не більше встановлених макси-
мально допустимих рівнів (МДР). Крім того, кож-
на харчова добавка має свою сферу викорис-
тання, тобто обмежений перелік продуктів, в 
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яких вона використовується і в яких вона необ-
хідна для досягнення бажаного технологічного 
ефекту. Для харчових добавок, що не станов-
лять загрози для здоров'я людини, навіть у ве-
ликих дозах, їхній граничний вміст визначається 
технологічними інструкціями (ТІ), рецептурами і 
не потребує спеціальних методів інструмента-
льного контролю їх вмісту в готовому продукті 
харчування [1, 3].   

Нітрит натрію - це неорганічна сполука з хімі-
чною формулою NaNO2. Це білий до легкого 
жовтуватого кристалічного порошку тверда ре-
човина без запаху, яка дуже добре розчиняється 
у воді та є гігроскопічною. Він широко викорис-
товується в промисловості та в антикорозійних 
речовинах. Він є попередником різноманітних 
органічних сполук, таких як фармацевтичні пре-
парати, барвники та пестициди. Нітрит натрію 
також використовується як харчовий консервант 
та у виробництві вибухових речовин, але має 
додаткову властивість викликати розширення 
судин, що призвело до його застосування при 
лікуванні стенокардії. Існують також дослідження 
щодо його застосовності при лікуванні інфарктів, 
аневризм головного мозку, легеневої гіпертензії 
у дітей та зараження синьогнійною паличкою. У 
людини нітрит натрію викликає розслаблення 
гладкої мускулатури, метгемоглобінемію та ціа-
ноз. Немовлята особливо чутливі, оскільки ве-
лика частка гемоглобіну у немовлят знаходиться 
у формі фетального гемоглобіну, який легше 
окислюється до метгемоглобіну, ніж гемоглобін у 
дорослих. Багато м’ясних продуктів містять ніт-
рит натрію. У кислому середовищі шлунку нітрит 
натрію реагує з амінами, утворюючи нітрозаміни, 
або з амідами, утворюючи нітрозаміди. N-
нітрозосполуки також виробляються при варінні 
м'яса, що містить нітрити або нітрати, особливо 
при сильному нагріванні [1].    

Нітрит натрію широко застосовують під час 
обробки (посолу) м'яса і м'ясних продуктів для 
збереження червоного кольору. Механізм дії ніт-
ратів полягає у зв’язуванні з міоглобіном (білком 
м’яса, що надає йому червоного кольору) з 
утворенням нітрозоміоглобіну MbNO рожево-
червоного забарвлення, що не змінюється у 
процесі переробки м’яса. Цей процес супрово-
джується перебігом наступних реакцій. Аналогі-
чно діють нітріти натрію, калію, кальцію, які під 
дією ензиму нітроредуктази відновлюються до 
відповідних нітритів. З цією метою до м’ясного 
продукта додають сахарозу – поживне середо-
вище для мікроорганізмів (денітрофікуючих бак-
терій), які продукують нітроредуктазу. Нітрозомі-
оглобін за певних умов може перетворюватися в 
нітрозоміохромоген, речовину іншої хімічної бу-
дови, що надає продукту коричневого або зеле-
нуватого відтінку. В процесі зберігання продуктів 
нітрити зазнають хімічних перетворень. За на-
грівання і зберігання консервованих м'ясних 
продуктів вміст нітриту в них постійно зменшу-
ється. Із загальної кількості нітриту, введеного в 

м'ясні продукти, приблизно 1/3 частина реагує з 
міоглобіном і актоміозином; решта кількості, за 
деякими даними, взаємодіє з гідроксильними, 
сульфгідрильними і аміногрупами, перетворюю-
чись на оксиди азоту – гідроксиламін і аміак. В 
організмі людини частина нітритів і нітратів ме-
таболізується мікрофлорою шлунково-кишкового 
тракту, а решта їх кількості всмоктується. Нітрит 
натрію, що надходить в кров, взаємодіє з гемо-
глобіном, окиснюючи двовалентне залізо в його 
складі до тривалентного, внаслідок чого утворю-
ється метгемоглобін, що трансформується ніт-
розогемоглобін, і частково в сульфгемоглобін. 
Нітрит натрію (добавка E250) при прийомі в зна-
чному обсязі – декілька грамів – може викликати 
серйозне отруєння (утворює метгемоглобін), та 
привести до паралічу судинорухового центра та 
летального результату. Нітрит натрію має влас-
тивість приєднуватися до клітин крові і перешко-
джати транспортуванню кисню [3]. 

На основі отриманих даних щодо динаміки 
змін маркерів біоенергетичних процесів та цито-
лізу у щурів після ураження нітритом натрію на 
тлі тютюнової інтоксикації, отруєння щурів різних 
вікових груп супроводжується розвитком мем-
бранодеструктивних процесів в організмі, і як 
результат – пригнічення процесів тканинного ди-
хання, а зокрема активності мітохондріальних 
ензимів – сукцинатдегідрогенази та цитохромок-
сидази, що в свою чергу призведе до гіпоксії в 
ураженому організмі [4].  

Досліджено, під час впливу нітриту натрію та 
понсо 4 R на щурів різних вікових груп протягом 
30 днів призводить до порушення протизапаль-
них цитокінів, який ще більше поглиблюється 
при отруєнні токсикованих щурів натрію нітри-
том. Одночасно з розвитком запальних процесів 
відбуваються порушення в системі енергозабез-
печення, що проявляється пригніченням актив-
ностей мітохондріальних ензимів у печінці та ле-
генях щурів усіх вікових груп після інтоксикації. 
Встановлено пригнічення активностей сукцинат-
дегідрогенази та цитохромоксидази, які най-
більш виражені у статевонезрілих щурів. Засто-
сування мілдронату призвело до нормалізації 
виявлених порушень у функціонуванні біоенер-
гетичного ланцюга та зменшило прояви запаль-
них процесів у організмі, що підтверджує його 
антигіпоксантні властивості та дозволяє рекоме-
ндувати для використання за патологій, які су-
проводжуються виникненням гіпоксичних станів 
[5].    

Останнім часом дослідники підвищену увагу 
звертають на можливість використання в харчо-
вій промисловості замінників нітриту натрію [6]. 
Так, китайська державна лабораторія з управ-
ління біотичними та хімічними загрозами якості 
та безпеці агропродукції пропонує виробництво 
безпечного в’яленого м’яса з низьким вмістом 
залишкового нітриту з використанням замінників 
нітритів [7], вітчизняні виробники пропонують 
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 застосовувати натуральні фарбники у технології 
виробництва м’ясних продуктів [8]. 

Значний інтерес викликає використання 
нітриту натрію не в якості харчової добавки. 
Проводяться дослідження по застосуванню його 
в медицині і ветеринарії. Показано, що NO за-
спокоює запалення дихальних шляхів і посилює 
протизапальну дію кортикостероїдів на тварин-
ній моделі астми. З пілотного дослідження авто-
ри роблять висновок – небулізований нітрит на-
трію безпечний для хворих на астму та демон-
струє потенціал зменшення загострення астми 
[9]. Проводилося рандомізоване, несліпе, пара-
лельне групове дослідження на 3 моделях ссав-
ців: вдихання газу ціанідом у мишей з обробкою 
після експозиції; внутрішньовенна інфузія ціані-
ду натрію у кроликів з важкою гіпотензією як пус-
ковим механізмом для лікування; та внутрішньо-
венна інфузія ціаністого калію свиням з апное як 
пусковий механізм для лікування. Препарати 
вводили внутрішньом’язово, а всі 3 моделі за 
відсутності терапії були летальними. Вчені при-
йшли до висновку, що нітрит натрію та тіосуль-
фат натрію, що вводяться внутрішньом’язово, є 
ефективними проти сильного отруєння ціанідом 
у 3 клінічно значущих моделях тварин для екст-
реної допомоги поза лікарнею [10]. Ряд дослі-
джень на експериментальних тваринах 
з’ясовують вплив нітрита натрію при хронічній 
терапії на легеневу гіпертензію, індуковану мо-
нокроталіном [11], вивчають, як небулізація під-
кисленого препарату нітриту натрію послаблює 
гостру гіпоксичну легеневу вазоконстрикцію [12], 
пом'якшує індуковану вентилятором травму ле-
генів у щурів [13].  

У харчовій промисловості широко використо-
вуються харчові барвники (E100-E182), які до-
зволяють надати виробам необхідний колір або 
відтінок.  

Крім того, барвники застосовуються для за-
барвлення оболонок лікарських форм (таблетки, 
драже, капсули та ін). Дані речовини, потрапля-
ючи в організм в якості гаптенів і, зв'язуючись з 
протеїнами, такими як сироватковий альбумін і 
іншими, стають повноцінними антигенами, до 
яких синтезуються антитіла. Більшість барвників 
водорозчинні, не мають запаху і дають стійку 
забарвлення харчового продукту, тобто зв'язу-
ються з ним, що створює нові алергенні компле-
кси. Дозволені санітарно-гігієнічні нормативні 
норми зазвичай перевищуються, що підсилює їх 
алергенність [14].  

Є дані про різні ефекти харчових барвників 
іммунопатогенного характеру. Їх вживання в 
складі харчових продуктів і лікарських засобів 
індукує гіперчутливість, що розцінюється як по-
бічна дія ліків або непереносимість харчових ре-
човин [15]. Описано численні алергічні реакції на 
харчові добавки у вигляді кропивниць і набряків 

Квінке, ринітів, бронхітів, бронхіальної астми  
[16,17,18,19,20,21,22].  

Тому, наполягають угорські вчені, потрібна 
кількісна оцінка азобарвників через таки усклад-
нення, як шкірні алергічні реакції, генотоксич-
ность і симптоми ADHD, що ведуть в довгостро-
ковій перспективі до канцерогенності [23]. 

Про спроби вирішення цієї проблеми свідчить 
робота індійських дослідників [24]. Автори дійш-
ли висновку, що природні барвники не виявля-
ють побічних ефектів у порівнянні зі штучними 
барвниками. Натуральними харчовими барвни-
ками є каротиноїди, хлорофіл, антоціанін та кур-
кума.  

Пропонують визначати синтетичні барвники 
Е102, Е110, Е124, Е131 в йогурті методом твер-
дофазної спектрофотометрії А. Дудкіна зі спів-
авторами [25]. Вітчизняними науковцями розро-
блено просту, експресну та високочутливу мето-
дику визначення вмісту синтетичних харчових 
барвників  «Захід сонця» (Е110) та Понсо 4R 
(Е124) у бінарних сумішах методом стандартних 
добавок H-point [26]. 

Понсо (добавка Е124) широко використову-
ється (самостійно, або в поєднанні з іншими ба-
рвниками) при фарбуванні продуктів в кондитер-
ській промисловості, у виробництві напоїв, мо-
розива, пудингів, десертів, фруктових консервів. 
Добавка Е124 застосовується при виготовленні 
рибо- і м'ясопродуктів, молочних десертів, тортів 
і сирних виробів. Інші використання барвників 
Е124 - Понсо 4R також зустрічаються при виро-
бництві рідких миючих засобів (шампуні, рідке 
мило, піна для ванни і душа), в текстильній про-
мисловості, застосовується як барвник для вов-
ни і шовку та в косметології для фарбування 
продукції [25,26].   

В той же час, останні наукові дослідження 
демонструють менш категоричний погляд на ви-
користання харчових барвників. Так, вчені з Від-
ділення педіатричного харчування та гастроен-
терології, лікарня Труссо і університету 
Sorbonne (Париж, Франція) переконані, що алер-
гія на харчові добавки залишається рідкістю. В 
дослідження було включено 23 пацієнта. Основ-
ним підозрюваним продуктом харчування були 
цукерки (n = 11/23; 48%). Тільки один OFC (ора-
льне харчове зараження) з 45 був формально 
позитивним для кармінного і кошенільних черво-
ного. Згодом більшість OFC були негативними 
(44/45; 97,8%). Незважаючи на негативний хара-
ктер проблеми, чотири сім'ї з 14 повідомили про 
передбачувані алергічних реакціях на харчові 
добавки, а шість з 15 продовжували повністю 
уникати добавки, що викликають занепокоєння, 
в раціоні своїх дітей. Навіть якщо опосередкова-
на IgE алергія була виключена з негативним 
OFC, сім'ї залишалися підозрілими щодо готових 
продуктів. Медичних працівників та батьків слід 
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заспокоїти щодо низького ризику непереносимо-
сті харчових барвників або алергії [27].   

У США, Фінляндії, Норвегії та деяких інших 
країнах, барвник Е124 (Понсо 4R) включений в 
список заборонених речовин, як канцероген, 
який може спровокувати розвиток онкологічних 
захворювань. Крім того, добавка Е124 є сильним 
алергеном, і може викликати анафілактичний 
шок, або приступ задухи у астматиків та людей з 
непереносимістю аспірину. 

Харчова добавка Е124 входить в список бар-
вників, що призводять до підвищення гіперакти-
вності дітей. [28]. 

Детальне опрацювання всіх доступних науко-
вих джерел в провідних світових базах даних 
(Scopus, Web of Science, PubMed), дозволяє 
стверджувати: дослідження впливу комплексних 
харчових добавок  на органи дихальної системи 
досить обмежені і потребують подальшого  ви-
вчення.  

Висновки 
Таким чином, ряд досліджень показує, що 

вживання в їжу  нітриту натрію та понсо 4 R під-
вищує потенційний ризик розвитку онкологічних 
захворювань, діабету, легеневих хвороб, а та-
кож хвороб Паркінсона й Альцгеймера. Дані ха-
рчові добавки призводять до підвищення гіпер-
активності у дітей,  можуть бути сильним алер-
геном і  викликати анафілактичний шок, або 
приступ задухи у астматиків та людей з непере-
носимістю аспірину, тому вивчення дії харчових 
добавок на сьогодні  є доцільним та науково об-
ґрунтованим.      
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Реферат 
ОСОБЕННОСТИ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ И ЗНАЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НИТРИТА НАТРИЯ И ПОНСО 4R НА ОРГАНЫ 
ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
Донец И.Н., Ерошенко Г.А., Григоренко А.С., Шевченко К. В., Кинаш О.В. 
Ключевые слова: пищевые добавки, нитрит натрия, понсо 4R, дыхательная система, натуральные красители, вещество. 

В последнее время пищевая промышленность развивается достаточно быстро. На сегодняшний 
день в пищевой промышленности используются сотни пищевых добавок с целью получения новых 
продуктов и достижения определенных технологических целей. В большинстве стран Европы приме-
няют более 540 известных пищевых добавок, в США их количество, включая соответствующие смеси, 
превышает 1500, в России - 450, в Украине до 2019 года разрешенными были 300 пищевых добавок. 
В настоящее время появляется большое количество комплексных пищевых добавок - это смеси до-
бавок одинакового или различного технологического назначения. Основным требованием к пищевым 
добавкам является безопасность, нетоксичность, не канцерогенность, не мутагенность, отсутствие 
тератогенного действия (на плод) и аллергических действий. Безопасность пищевой добавки зависит 
от ее дозы - количества вещества пищевой добавки, которая поступает в организм за сутки. К числу 
опасных пищевых добавок, которые следует избегать, принято относить нитрит натрия, глутамат на-
трия и понсо 4 R. В основном эти добавки запрещены во многих странах из-за возможного риска и 
фатальных последствий для здоровья человека. В последние годы потребление пищевых добавок 
значительно увеличилось, поэтому изучение влияния нитрита натрия и понсо 4R на органы дыха-
тельной системы является актуальной проблемой. Целью работы было изучить теоретические аспек-
ты влияния нитрита натрия и понсо 4 R на органы дыхательной системы, а также проанализировать и 
обобщить данные исследованных научных источников, касающихся изучения содержания пищевых 
добавок в продуктах питания и уровня их опасности для здоровья человека. Таким образом, ряд ис-
следований показывает, что употребление в пищу нитрита натрия и понсо 4 R повышает потенциаль-
ный риск развития онкологических заболеваний, диабета, болезней дыхательных путей, а также бо-
лезней Паркинсона и Альцгеймера. Данные пищевые добавки приводят к повышению гиперактивно-
сти детей, могут быть сильным аллергеном и вызвать анафилактический шок, или приступ удушья у 
астматиков и людей с непереносимостью аспирина, поэтому изучение воздействия пищевых добавок 
на человеческий организм является целесообразным и научно обоснованным. 

Summary 
IMPACT OF SODIUM NITRITE AND PONСEAU 4R ON RESPIRATORY SYSTEM: THEORETICAL GROUNDING AND 
SIGNIFICANCE 
Donets I .M., Yeroshenko H .A, Hryhorenko A .S., Shevchenko K. V., Kinash O. V.  
Key words: food additives, sodium nitrite, ponceau 4R, respiratory system, natural food dyes, substance.  

Nowadays, food industry is growing quite rapidly. Today food industry uses hundreds of food additives in 
order to obtain new products and achieve certain technological goals. In most European countries, food in-
dustry applies more than 540 known food additives; in the United States their number, including the corre-
sponding mixtures, exceeds 1.500, in Russia – 450 positions, in Ukraine until 2019, 300 food additives were 
allowed to be applied. At present, a large number of complex food additives are getting more and more in 
use. They are the mixtures of additives for a single peculiar or different technological purpose. The main re-
quirement for food additives is their safety, non-toxicity, non-carcinogenicity, non-mutagenicity, no terato-
genic effects (on the foetus) and no allergic effects. The safety of a food supplement depends on its dose, 
i.e., the amount of food additive substance that enters the body per day. Dangerous dietary supplements that 
should be avoided include sodium nitrite, monosodium glutamate, and ponceau 4 R. These supplements are 
strictly prohibited in many countries because of their potential risks and fatal outcomes for the human health. 
In recent years, the consumption of food supplements has increased significantly, therefore the study of the 
effects of sodium nitrite and ponсeau 4R on the respiratory system is one of an urgent clinical and dietary 
problem. The aim of this study is to highlight the theoretical aspects of the effects of sodium nitrite and pon-
ceau 4 R on the respiratory system, as well as to collect, analyse and synthesise literature data on the issue 
of food additives and their detrimental effect on human health. Numerous studies show that consumption of 
sodium nitrite and ponceau 4 R increases the potential risk of cancer, diabetes, lung disease, and Parkin-
son's and Alzheimer's disease. These supplements increase the hyperactivity of children; they can also pro-
voke allergic reaction and cause anaphylactic shock, or trigger asthma attacks or breathing problems in peo-
ple with aspirin intolerance, therefore, the study of the effects caused by food additives is appropriate, clini-
cally and socially relevant.  

 
 
 


