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Харчові добавки досить широко використовуються у різних країнах світу. До них відносяться ему-
льгальтори, антиоксиданти, барвники, коригувальні речовини. В Україні для використання в харчо-
вій промисловості дозволено близько 500 речовин, які маркують літерою "Е" та відповідним числом 
і схвалені Європейською спільнотою. Харчові добавки розділяються на добавки природного похо-
дження та хімічно синтезовані. Для безпечного використання кожна речовина повинна пройти екс-
периментальні чи клінічні дослідження і мати доказову базу щодо відсутності канцерогенності, го-
строї та хронічної токсичності, тератогенності, мутагенності та гонадотропних властивос-
тей. На сьогоднішній день не всі харчові добавки або їх сполуки вивчені на достатньому рівні сто-
совно впливу на організм людини. Згідно аналізу сучасних зарубіжних та відчизняних джерел було 
виділено ті речовини, які використовуються у широкій сфері харчових технологій та не мають чі-
тких показників кількості їх використання: глутамат натрію, понсо-4R та нітрит натрію. Про-
аналізовано дані впливу довготривалого споживання глутамату натрію, який має токсичний вплив 
на слинні залози, тканини зубів, печінки, підшлункової, товстої кишки, жіночої та чоловічої репроду-
ктивної системи. Окремо проведено аналіз досліджень щодо комбінованого впливу глутамату на-
трію, понсо-4R та нітриту натрію на печінку та органи ротової порожнини. Результати дослі-
дження свідчать про виникнення жирової та гідропічної дистрофії гепатоцитів, появи «темних ге-
патоцитів» та зростання відносної кількості стромального компонента. Відмічаються зміни і в 
слинних та білкових слизових залозах порожнини рота. Таким чином, проаналізувавши експеримен-
тальні дослідження сучасних науковців, розуміємо, що не всі харчові добавки, що дозволені до вико-
ристання в Україні, є цілком безпечні. Як окремі речовини, так і їх комбінації призводять до суттє-
вих морфологічних змін різних органів та систем. Вплив харчових добавок на жіночу та чоловічу ре-
продуктивну системи залишається одним із найменш досліджених сфер. Тому виникає необхідність 
подальших досліджень з метою мінімізації ушкоджень та порушень функцій статевих органів, що 
безпосередньо впливають на фертильність. 
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Харчові добавки – речовини, що можуть змі-
нювати структуру та фізико-хімічні властивості 
продуктів. До переліку речовин, що відносяться 
до харчових добавок належать: емульгальтори, 
антиоксиданти, барвники, коригувальні речови-
ни. Все це речовини, які змінюють органолепти-
чні та реологічні властивості (консистенцію) 
продуктів, але не мають біологічної активності, 
на відміну від біологічно-активних добавок. Ос-
новними представниками цієї групи є: загущува-
чі, желеутворюючі речовини, поживні поверхне-
во-активні речовини, стабілізатори фізичного 
стану продуктів, дозатори. Хімічна природа цих 
добавок досить різноманітна. До них відносяться 
продукти, створені природою та отримані штуч-
ним шляхом, в тому числі шляхом хімічного син-
тезу. 

Не являються харчовими добавками сполуки, 
що підвищують харчову цінність продуктів (віта-
міни, мікро- та макрооелементи) та добавки і ре-
човини, які потрапили у продукти з навколиш-

нього середовища. З 19 століття розпочалося 
активне використання харчових добавок і на да-
ний час досягло максимального поширення у рі-
зних країнах світу. 

Технологія використання харчових добавок 
надзвичайно різноманітна, а їх внесення можли-
ве на різних етапах виробництва, транспорту-
вання та зберігання з метою покращення зовні-
шнього стану та структури продукту, захисту від 
псування. У продуктах харчові добавки містяться 
у різному вигляді: повністю не змінені, частково 
змінені або у вигляді речовин, що отримали вна-
слідок хімічної взаємодії добавок з компонента-
ми продуктів. Основна частина дозволених до 
використання в Україні харчових добавок є біо-
логічно інертними для організму. Але не можна 
ігнорувати той факт, що хімічні сполуки обо ре-
човини окремо чи в комбінації в певних умовах 
(вплив високих чи низьких температур й ін.) мо-
жуть бути токсичними. Харчова добавка повинна 
обов’язково мати доказову базу, щодо відсутно-
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сті канцерогенності, гострої та хронічної токсич-
ності, тератогенності, мутагенності та гонадот-
ропних властивостей, тільки тоді вона може бути 
безпечною та дозволеною для використання в 
харчовій промисловості. В сучасному світі деякі 
добавки одночасно можуть бути дозволені в од-
ній країні, але заборонені в іншій. 

В сучасних умовах всі існуючі добавки в хар-
човій промисловості маркують літерою "Е" і від-
повідним числом, які схвалені Європейською 
спільнотою, як безпечні харчові добавки. Їх інде-
кси офіційно визнані в нашій країні. Класифікація 
харчових добавок: 

Е100-Е182 Барвники – відновлюють або під-
силюють колір продукту. 

Е200-Е299 Консерванти – подовжують термін 
зберігання продуктів, мають захисні властивості 
від грибків, мікробів, бактеріофагів, а також сте-
рилізуючі хімічні добавки, які використовують 
при дозріванні вин. 

Е300-Е399 Антиокислювачі – захищають від 
окислювання. 

Е400-Е499 Стабілізатори – зберігають задану 
консистенцію. Загущувачі – підвищують в'яз-
кість. 

Е500-Е599 Емульгатори – створюють однорі-
дну суміш фаз, що не змішуються (наприклад, 
води й олії). 

Е600-Е699 Підсилювачі смаку й запаху. 
Е900-Е999 Піногасники – попереджають або 

знижують утворення піни. У цю групу, а також у 
нову групу – Е1000 – входять підсоложувачі, 
розпушувачі та глазурувателі, й інші добавки. В 
Україні цей вид харчових добавок повністю за-
боронений до використання.  

Оскільки постійно з’являються нові добавки 
та нові результати наукових досліджень щодо їх 
впливу на організм людини, перелік харчових 
добавок, які дозволені для використання в нашій 
країні, систематично переглядається та попов-
нюється. 

Згідно з сучасними зарубіжними досліджен-
нями та детальним аналізом вітчизняних науко-
вих джерел отримані дані стосовно негативного 
впливу на організм людини окремих добавок або 
їх комбінації, що дозволені в Україні та досить 
широко використовуються. Це зокрема такі хар-
чові добавки: понсо-4R, нітрит натрію та глута-
мат натрію [1, 2]. 

E 124 – відома харчова добавка (англ.: 
Ponceau 4R; франц. "квітка маку") – синтетичний 
азо-барвник, який введений у використання з 
1910 року для підфарбовування в яскраво-
червоний колір різних продуктів [3]. Не є дозво-
леним у США на підставі підтверджених даних, 
що натрієві солі, які входять до складу Е124 є 
канцерогеном, що підвищує ризик виникнення 
злоякісних пухлин [3,4]. Більшість країн Європи і 
Азії визнають безпечність даної добавки за умов 
обмеження її використання в рекомендованих 
дозах. Однак, починаючи з 1970-х років почали 
з'являтися результати досліджень щодо причет-

ності даної добавки до виникнення у дітей синд-
рому дефіциту уваги і гіперактивності. Ці дані 
стали одним із важилів впливу для включення 
Е 124 в перелік заборонених речовин в деяких 
країнах.  

Також одна із поширених груп харчових до-
бавок – нітрати (NO3) та нітрити (NO2) – сполуки 
азоту, які можуть міститися у ковбасо-м'ясних 
виробах, сирах та овочах. Очищений нітрит на-
трію (Е 250) на повітрі повільно доокислюється 
до нітрату натрію NaNO3. У шлунку приблизно 
5% нітратів трансформується у нітрити, решта – 
лише в термінальних відділах кишечника, що 
зменшує їх засвоєння організмом. Це в свою 
чергу може підвищувати ризик виникнення раку 
товстої кишки [4]. Нітрити в крові вступають в 
реакцію з гемоглобіном, окислюючи залізо, пе-
ретворюючи його в метгемоглобін. Навіть в міні-
мальних дозах метгемоглобін може бути небез-
печний для немовлят, особливо з огляду на їх 
вагу та більш високий рівень pH у шлунку, що в 
сукупності призводить до підвищеної конверсії 
нітратів у нітрити, та як наслідок призведе до 
"синдрому синього немовляти".  

Е 250 активно додають до м'яса, для пере-
шкоджання розвитку Clostridium botulinum. А за 
рахунок нітроміоглобіну, який утворюється вна-
слідок взаємодії нітриту натрію з міоглобіном, 
м'ясні продукти набувають привабливий рожево-
червоний колір. А під час високої температурної 
обробки цих м'ясних продуктів, Е 250 взаємодіє 
з амінокислотами, з утворенням нітрозамінів, що 
являються похідними аміаку, і виступають як ка-
нцерогени. 

Також звернемо увагу на результати сучас-
них даних науково-експериментальних дослі-
джень однієї найбільш поширеної харчової до-
бавки, глутамату натрію, що використовується в 
широкій сфері харчових технологій, і кількість 
його використання не має чітко визначених по-
казників. Глутамінова кислота в організмі люди-
ни присутня у вільному стані та у складі білків, і 
відноситься до умовно незамінних амінокислот.  

Перші записи щодо Е 620 (глутамінова кис-
лота) датуються 1866 роком хіміком німецького 
походження. А в 1907 році, після детального ви-
вчення властивостей глутаматних солей, япон-
ський біохімік Ікеда Кікунае відокремив хімічно 
чистий Е 621 (MSG), який має найприємніший 
смак, максимальну розчинність та досить прос-
тий для кристалізації. Саме вільний глутамат 
придає їжі так званого відтінку "м'ясного сма-
ку"[5].  

За результатами наукових експериментів бу-
ли отримані дані, що довготривале його спожи-
вання з продуктами харчування пов'язане із роз-
витком ряду патологічних станів таких як цукро-
вий діабет, дисліпідемія та ожиріння, метаболіч-
ний синдром, гіпертензії та інші захворювання 
серцево-судинної системи [6], порушеннями з 
боку сечової та репродуктивної систем [7], ней-
роендокринні порушення, депресії, тривожності 
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[8, 9], виникнення алергічних реакцій [10] та за-
хворювань печінки [11, 12]. Також пов’язують 
глутамат натрію із здатністю до генотоксичності, 
що обумовлено його можливістю пошкоджувати 
ядра клітин [12]. Мутації генів у своє чергу поте-
нційно можуть спричинити розвиток патологіч-
них станів, метаболічних порушень, неоплазій і 
неврологічних дефектів [13], які можуть мати мі-
сце і в наступних поколіннях [14]. Сучасні дослі-
дження довели, що глутамат натрію чинить ток-
сичний вплив на слинні залози [15, 16, 17], тка-
нини зубів [10], печінки [19, 20], підшлункової за-
лози [21, 22], товстої кишки [23, 24], спричиняє 
пошкодження статевої системи [25, 26]. В літе-
ратурних джерелах неодноразово зустрічаються 
моделі індукції цукрового діабету 2 типу, викори-
стовуючи неонатальне введення глутамату на-
трію в різних дозах і з різною тривалістю. В ре-
зультаті отримували розвиток цукрового діабету, 
а саме таких його проявів як: гіперглікемія, гіпер-
інсулінемія, зниження толерантності до глюкози, 
інсулінорезистентність та глюкозурія. За резуль-
татами експериментів введення глутамату на-
трію в неонатальному періоді були отримані дані 
щодо виникнення некрозу нейронів вентромеді-
ального і дугоподібного ядер гіпоталамуса. За-
уважено, що в залежності від збільшення віку, 
нормоглікемія і нормоінсулінемія в ранньому віці 
змінюються розвитком ожиріння і гіперінсуліне-
мією. При експерименті на мишах, які отримува-
ли від 0,6 до 4 мг/кг глутамата натрію в період 6 
місяців, спостерігається яскрава проліферація 
бета-клітин та, як наслідок, досить помітна гіпер-
трофія панкреатичних острівців [27]. 

Знаходимо дані і щодо причетності глутамату 
натрію до розвитку неспецифічного виразкового 
коліту або хвороби Крона, це пояснюється до-
сить частим вживанням Е 621 у складі багатих 
на жири продуктів, що призводить до порушення 
мікробіому кищечника та, як наслідок, виникнен-
ня запальних процесів [23]. При поєднанні дієти 
з високим вмістом жирів та глутамату натрію 
описаний негативний вплив на моторику кишеч-
ника, який обумовлений пошкодженням морфо-
логічної структури його нервових клітин [23]. 

Досліджувався вплив глутамату натрію і на 
підшлункову залозу. В результаті експерименту, 
щоденного введення щурам Е 621 протягом 30 
днів, у дозі 15 і 30 мг/кг ваги, що відповідало 1 
або 2 грамам для людини, були отримані дані 
розвитку гострого панкреатиту, ожиріння та 
майже в два рази збільшення маси тіла від по-
чаткової. 

Гістологічно спостерігалися дистрофічні і не-
кротичні зміни екзо- та ендокриноцитів, які наро-
стали в динаміці. Визначався інтерстиційний та 
периваскулярний набряк сполучної тканини, фі-
броз, збільшувалось ядерно-цитоплазматичне 
співвідношення клітин, мали місце також лейко-
цитарна інфільтрація та стаз в просвіті судин 
[22]. 

Знаходимо дані отримані в преклінічних до-

слідженнях, що глутамат натрію, зокрема, пору-
шує гістоморфологічну структуру яєчка та може 
призводити до порушення сперматогенезу [28]. 
Вживання глутамату натрію пов'язували із зни-
женням рівнів тестостерону, що вірогідно, можна 
пояснити високою чутливістю яєчка до несприя-
тливих впливів екзогенних чинників [26]. Прово-
дили також дослідження пов'язані з впливом 
глутамату натрію на матку, маткові труби та яє-
чникики, було встановлено, що він може пошко-
джувати ооцити, збільшувати розмір первинних 
фолікулів [25]. В дослідженнях, щодо впливу на 
органи жіночої статевої системи було виявлено 
негативний вплив, який виражався наступними 
змінами: потовщення базальної мембрани фолі-
кулярної теки, порушення вакуолізації клітин 
строми яєчників [29]. 

Вплив харчових добавок, зокрема і глутамату 
натрію, на жіночу та чоловічу репродуктивну си-
стему залишається одним із найменш дослідже-
них сфер. Тому виникає необхідність подальших 
досліджень, які повинні дати відповіді на основні 
питання, як механізми дії добавок, так і методи 
мінімізації ушкоджень та порушень функцій ста-
тевих органів, що безпосередньо впливають на 
фертильність. 

Продукти харчування зазвичай містять декі-
лька добавок, тому вітчизняними та зарубіжними 
науковцями активно ведеться вивчення в експе-
риментальних умовах вплив різних комбінацій 
харчових добавок. Однією із найчастіше вжива-
них є комбінація глутамату натрію, нітрату на-
трію, понсо 4R [5]. Слизова оболонка порожнини 
рота одна із перших контактує зі шкідливими ре-
човинами, які потрапляють в організм у складі 
продуктів харчування. Однією з основних функ-
цій слизової оболонки порожнини рота є забез-
печення взаємодії між внутрішнім середовищем 
організму і різними зовнішніми факторами. Сек-
рет слинних залоз виконує протекторну функцію, 
яка забезпечується різними механізмами. Вна-
слідок введення впродовж одного тижня в хар-
човий раціон піддослідних тварин комбінації ха-
рчових добавок спостерігалось значне розши-
рення вивідних протоків і помітне збільшення ді-
аметру кінцевих відділів в слизових слинних за-
лозах. У більшості випадків секрет в розширених 
протоках був відсутній. В сполучній тканині на-
вколо проток інколи виявлялись явища набряку. 
Згідно результатів морфометричних досліджень 
в слизових слинних залозах, відзначалось збі-
льшення відносної кількості паренхіматозного 
компонента і відповідно зменшилась частка 
строми. При цьому мало місце збільшення се-
реднього діаметра ацинусів [30]. У білкових 
слинних залозах також спостерігалось збіль-
шення кількості паренхіми і зменшення кількості 
стромального компоненту, проте дані зміни були 
менш вираженими у порівнянні зі слизовими 
слинними залозами. Після 4 тижнів введення в 
харчовий раціон комплексу добавок як в слизо-
вих, так і в білкових слинних залозах, відзнача-
лось прогресування описаних змін та істотне 
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збільшення середнього діаметру ацинусів. До-
сить часто виявлялось розширення вивідних 
протоків слинних залоз із накопиченням в остан-
ніх секрету, що мав вигляд гомогенних пластин-
частих мас з домішками поодиноких десквамо-
ваних епітеліоцитів. Будь-яких змін з боку прото-
кової системи білкових залоз не було виявлено. 
Вищезазначені морфологічні зміни вказують на 
підвищення секреторної діяльності слинних за-
лоз, що може свідчити як про виникнення захис-
ної реакції, так і про наслідок стимуляції підви-
щеного слиновиділення комплексом харчових 
добавок. Особливостям будови слизової оболо-
нки язика та її змін під впливом тих чи інших зо-
внішніх факторів присвячено значну кількість 
публікацій. Щодо змін слизової оболонки язика, 
що виникають при вживанні різних комбінацій 
харчових добавок у раціоні, у сучасних публіка-
ціях знаходимо наступні результати. Споживан-
ня комплексу харчових добавок (глутамат на-
трію, Понсо 4R і нітриту натрію), доданого до 
стандартного раціону щурів-альбіносів, протягом 
чотирьох тижнів призводить до прогресивного 
збільшення товщини багатошарового плоского 
епітелію всієї дорсальної поверхні язика, що су-
проводжується розвитком гідропічної дистрофії 
та акантозу. Ці зміни найбільше виражені після 4 
тижнів впливу харчових добавок та спостеріга-
ються переважно в тілі язика [2]. 

Також вивчається вплив комбінації харчових 
добавок глутамату натрію, нітрату натрію, понсо 
4R і на печінку [1]. Печінка в організмі людини 
відіграє ключову роль в обміні речовин і, крім то-
го, виконує багато інших життєво важливих фун-
кцій. Основними клітинними елементами парен-
хіми печінки є гепатоцити, які беруть участь у 
метаболізмі білків, вуглеводів, синтезі холесте-
рину, детоксикації та виведенні ряду ендогенних 
речовин з організму. Деструктивні зміни гепато-
цитів лежать в основі патогенезу більшості за-
хворювань печінки, а тому численні дослідження 
морфофункціональних змін печінки присвячені 
клініко-експериментальним дослідженням, що 
розвиваються під час впливу різноманітних ен-
до- та екзогенних факторів. Нинішні публікації 
недооцінюють опис конструктивно-
функціональних особливостей клітин печінки при 
введенні в раціон різних харчових добавок. Вод-
ночас на основі експериментальних даних вста-
новлено, що при введенні в харчовий раціон ніт-
ратів (глутамат натрію, нітрату натрію, Понсо 
4R) призводить до морфологічних змін деяких 
органів травної системи. Після введення в хар-
човий раціон тварин комплексу харчових доба-
вок протягом одного тижня виявлялися нечис-
ленні гепатоцити з явищами жирової дистрофії, 
при цьому відносна кількість стромального ком-
понента дещо зросла. Додавання в стандартний 
раціон лабораторних тварин комплексу харчо-
вих добавок протягом 4 тижнів призводило до 
помітного збільшення кількості гепатоцитів з 
дистрофічними змінами і значного збільшення 
відносної кількості стромального компонента. 

Результати дослідження свідчать, що вищеза-
значений комплекс харчових добавок (глутамат 
натрію, нітрит натрію, Ponceau 4R) при введенні 
до стандартного раціону лабораторних тварин 
призводить до помітних морфологічних змін в 
паренхімі печінки. Найбільш істотними змінами 
слід вважати зміну морфометричних характери-
стик клітин печінки, зниження вмісту в них гліко-
гену та прогресуюче збільшення кількості гепа-
тоцитів із пошкодженнями. Водночас споживан-
ня комплексу харчових добавок, доданих до ра-
ціону протягом тижня, призвело до явища жиро-
вої дистрофії, а більш тривалий термін її спожи-
вання (протягом чотирьох тижнів) показав, що 
помітно зросла кількість клітин печінки з морфо-
логічними ознаками, характерними для гідропіч-
ної дистрофії. Такі зміни в печінці відбуваються 
під впливом ряду ендогенних патогенних факто-
рів, і в деяких випадках можуть бути оборотни-
ми. Також спостерігається виникнення "темних 
гепатоцитів", вірогідніше всього їх слід віднести 
до клітин з незворотними деструктивними змі-
нами. Виявлене при морфометричному дослі-
дженні збільшення розмірів клітин печінки може 
бути як наслідком дистрофічної зміни і прояв 
компенсаторного процесу, що пов'язане із під-
вищенням функціональної активності цих клі-
тинних елементів [1]. 

Таким чином, проаналізувавши експеримен-
тальні дослідження останніх років, розуміємо, 
що не всі харчові добавки, що дозволені до ви-
користання в Україні, є цілком безпечні. Як 
окремі речовини, так і їх комбінації призводять 
до суттєвих морфологічних змін різних органів 
та систем. Вплив харчових добавок на жіночу та 
чоловічу репродуктивну систему залишається 
одним із найменш досліджених сфер. Тому ви-
никає необхідність подальших пошуків з метою 
попередження ушкоджень та порушень функцій 
статевих органів, що безпосередньо впливають 
на фертильність. 

Перспективи подальших досліджень – дослі-
дити вплив комбінації харчових добавок на зміни 
яєчок у щурів в експерименті. 
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Summary 
MORPHOLOGICAL CHANGES IN SOME BODY ORGANS UNDER THE IMPACT OF FOOD ADDITIVES 
Babenko V.I., Starchenko I.I., Filenko B.M., Royko N.V., Proskurnya S.A. 

Key words: food supplements, influence, morphological changes, testicle, liver. 
Food additives are quite widely used in different countries worldwide. They include emulsifiers, 

antioxidants, dyes, and corrective substances. In Ukraine, about 500 substances are allowed to be use in the 
food industry; they are labelled with the letter "E" and the corresponding number and even are approved by 
the European Community. Food additives are divided into additives of natural origin and chemically 
synthesized. For safe use, each substance must undergo experimental or clinical studies and have an 
evidence base for the absence of carcinogenicity, acute and chronic toxicity, teratogenicity, mutagenicity and 
gonadotropic properties. To date, not all food additives or their compounds have been studied sufficiently in 
relation to their impact on the human body. According to the analysis of modern foreign and domestic 
sources, those substances used in the wide field of food technologies and not having clear indicators on 
permissible dosage were selected: monosodium glutamate, ponso-4R and sodium nitrite. Data on the effects 
of long-term consumption of monosodium glutamate, which has a toxic effect on salivary glands, dental 
tissues, liver, pancreas, colon, female and male reproductive systems, were analyzed. A separate analysis of 
studies on the combined effect of monosodium glutamate, ponso-4R and sodium nitrite on the liver and 
organs of the oral cavity was carried out. The results of the study indicate the occurrence of fatty and 
hydropic dystrophy of hepatocytes, the appearance of "dark hepatocytes" and an increase in the relative 
amount of the stromal component. Changes are also seen in the salivary and protein mucous glands of the 
oral cavity. Thus, having analyzed the experimental studies of modern scientists, we have found out that not 
all food additives allowed to be used in Ukraine are completely safe. Both individual substances and their 
combinations lead to significant morphological changes in various organs and systems. The impact of dietary 
supplements on the female and male reproductive systems is remaining one of the least studied areas. 
Therefore, there is a need for further research in order to minimize disorders of the functions of the 
reproductive system and infertility. 


