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Анотація. Проведено дослідження ковбасних виробів на загальну 

токсичність, які реалізуються в умовах агропродовольчих ринків  і 

супермаркетів м. Одеси. Встановлено, що із 203 зразків ковбасних виробів  у 38 

виявлена токсичність – це склало 18,7 %; з них у 12 зразках спостерігалась 

сильна ступінь токсичності – 5,9 %, а у 26 зразках – помірна ступінь – 12,8 %.  

Ключові слова: загальна токсичність, ковбасні вироби, агропродовольчі 

ринки, супермаркети. 

Abstract. Research on the overall toxicity of the sausages what being realized in 

terms of agro-food markets and supermarkets in the Odessa. Found that out of 203 

samples of sausages toxicity found in 38 - it was 18.7%; one in 12 samples observed 

strong toxicity - 5.9%, and in 26 samples - moderate degree - 12.8%. 

Keywords: general toxicity, sausages, agricultural markets and supermarkets. 

Актуальність. Серед продукції тваринництва, яка може являти потенційне 

джерело небезпеки та виникнення ризиків щодо харчових захворювань перше 

місце займають м’ясопродукти (ковбасні вироби), на виготовлення яких 

використовується понад 50 % м’яса [1]. 



М’ясні продукти, зокрема ковбасні вироби, мають важливе значення для 

харчування людини, так як забезпечують її раціон поживними, біологічно 

активними та мінеральними речовинами. 

За даними комітету Охорони прав споживачів, в Україні близько 80% 

харчової продукції фальсифіковано. Нерідко підробкою є заміна харчового 

продукту замінниками іншого виду і нижчої якості. Така фальсифікація часто 

відбувається при виробництві ковбас [ 2 ]. 

В сучасних умовах, в Україні працює понад 2 тис. малих цехів, або як їх 

називають малотоннажних м’ясопереробних підприємств, не на всіх з них 

дотримуються ветеринарних і технологічних вимог, що сприяє фальсифікації 

продукції. Відмовившись, практично, від виробництва продукції за ДСТУ, 

підприємства розробляють і затверджують свій асортимент у так званих 

технічних умовах [3]. 

Фальсифікація відбувається в першу чергу частковою заміною 

високосортного м’яса низькосортним, субпродуктами, свинячими шкурками, 

соєю і навіть органами і тканинами тварин, які взагалі не застосовуються в 

харчовій промисловості. Також застосовують у виробництві малоцінні добавки 

не передбачені рецептурою (гортань, трахея, стравохід, шлунок, сім’яники, 

матка та ін.)  [4]. 

Дуже поширено використання при виготовленні ковбас м’ясної маси, яку 

отримують при дообвальці кісток, у ній залишається значна кількість 

мікроскопічних кісток, що ушкоджує слизову оболонку шлунку при вживанні 

продукту. Тому, у радянські часи, добавляли м’ясну масу тільки у варені 

ковбаси другого сорту в кількості не більше 5 %. Але в сучасних умовах 

виробництва м’ясопродуктів, м’ясну масу добавляють у всі види ковбас: варені, 

напівкопчені і сирокопчені. При цьому кількість м’ясної маси, яку добавляють 

у ковбаси збільшилась до 40-76 % в залежності від виду і сорту ковбас [5]. 

Узагальнюючи особливості виробництва м’ясних продуктів в Україні, 

необхідно відмітити, що умови виробництва не завжди відповідають 

можливості отриманню якісної та безпечної продукції, яка б відповідала не 



тільки Європейським, але і звичайним ветеринарно-санітарним вимогам, які 

діють в Україні. 

На сьогоднішній день в Україні виробляється і надходить в реалізацію 

значна кількість ковбасних виробів, які можуть за певних умовах становити 

ризик для споживача [6] . 

Особливо актуальні питання ветеринарно-санітарного контролю ковбасних 

виробів в сучасних умовах, коли їх виготовляють на м’ясопереробних 

підприємствах різних потужностей та суб’єктами індивідуального 

підприємства, на яких не впроваджена система самоконтролю якості відповідно 

вимог НАССР [7]. 

Одним із показників безпечності даних продуктів є їх загальна 

токсичність, що і склало мету нашої роботи. 

Матеріали та методи. Токсичність ковбасних виробів проводили за 

допомогою інфузорії Colpoda stenii, за наступними методиками: «Методика по 

застосуванню культури Colpoda stenii (колпода) сухої для токсикологічних 

досліджень м’яса і м’ясопродуктів від тварин та птиці», «Настанови по 

застосуванню культури Colpoda stenii (колпода) сухої для еколого-

токсикологічних досліджень об’єктів зовнішнього середовища, тварин та 

птиці» та «Методичних рекомендацій визначення токсичності продуктів 

тваринництва і кормів», які затверджені Державним департаментом 

ветеринарної медицини міністерства аграрної політики України 11.03. та 

26.12.2002 році. 

Метод базується на екстрагуванні з досліджуваних ковбасних виробів 

фракцій токсичних речовин: ацетоном (токсини грибів, бактерій, шкідників 

комор, продукти окислення жирів, хлорорганічні з’єднання, вуглеводні нафти, 

важкі метали) і водою (токсини бактерій, мікотоксини і інші сполуки) з 

подальшою дією цих речовин на колподи. 

Культура Colpoda steinii є чутливою до різноманітних токсичних речовин. 

Реакція  на дію цих речовин виражається у загибелі або знижені інтенсивності 

росту та активності культури у їх присутності. 



Критерієм токсичності вважається час від початку дії на колподу 

екстракту, який ми досліджуємо, до загибелі колпод – повного припинення їх 

руху та початку розпаду. 

Результати досліджень. Для визначення якості та безпечності ковбасних 

виробів, що надходять  в реалізацію було вибрано два об’єкти роздрібної 

торгівлі, через які реалізується основна маса ковбасних виробів – супермаркети 

і ринки. Для досліджень відбирали три види ковбас: варені, напівкопчені і 

сирокопчені, які вже пройшли ветеринарно-санітарний контроль офіційними 

лікарями, відповідно вимог діючих «Правил передзабійного ветеринарного 

огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м’яса та м’ясних продуктів» 

п.17. і були визнані якісними. 

Відібрані зразки досліджували в лабораторії кафедри ветсанекспертизи 

ОДАУ та Одеській регіональній державній лабораторії ветеринарної медицини 

відповідно вимог діючого «Обов’язкового мінімального переліку досліджень 

сировини, продукції рослинного і тваринного походження та ін.» на  

токсичність.. Досліджені зразки ковбас зберігали в умовах температурно-

вологісного режиму на протязі терміну запропонованого технологічними 

інструкціями. Під час зберігання ковбаси досліджували за органолептичною 

оцінкою, фізико-хімічними показники. 

Визначення токсичності ковбас проводили мікробіологічним експрес-

методом з використанням інфузорії Colpoda steinii. В роботі використовувалась 

інфузорія Colpoda steinii, яка була отримана в науково-виробничому 

підприємстві ТзОВ „Відродження М”. 

Проведеними дослідженнями встановлено (табл.1 ), що незалежно від 

реалізації ковбасних виробів особливої динаміки в токсичності ковбас за 

групами не виявлено. Але слід зазначити, що з дослідних зразків практично не 

токсичні були ковбаси вищого ґатунку, а у ковбас першого і другого ґатунку 

спостерігалась токсичність. 

 

 



Таблиця 1.  

Токсичність ковбасних виробів, що надходили в реалізацію (n=203) 
Ковбаси 

Д
ос

лі
д

ж
ен

о 

Ступінь токсичності Не токсична 
Притаманна 
токсичність 

сильна Помірна 
   

Супермаркет 
Варені 
Напівкопчені 
Сирокопчені 
Всього 

46 
34 
28 

108 

4 
5 
3 
12 

1 
2 
- 
3 

3 
3 
3 
9 

38 
24 
19 
81 

Ринок 
Варені 
Напівкопчені 
Сирокопчені 
Всього 

32 
41 
22 
95 

9 
11 
6 
26 

3 
4 
2 
9 

6 
7 
4 
17 

14 
19 
10 
43 

В середньому 203 38 12 26 124 
 

Слід зазначити, що після проведених на токсичність досліджень більша 

частина ковбас, що складає 124 зразки, яка потрапляє до реалізації, була не 

токсичною - це 62,6 % (супермаркети 81 зразок – 40,9 %; ринки – 43 зразка – 

21,7 %). Але 18,7 % ковбасних виробів потрапляє до споживача з різним 

ступенем токсичності і може викликати отруєння. 

Висновки і перспективи. 1. Застосування у ветеринарно-санітарних 

дослідженнях експрес-методу визначення загальної токсичності, із 

використанням інфузорії Colpoda steinii, сприяє підвищенню об’єктивності 

результатів та скороченню термінів їх отримання. 

2. Досліджені ковбаси у 62,6% випадків (124 зразки) виявилися 

нетоксичними. 

3. У 18,7% зразків виявили різну ступінь токсичності. Сильна токсичність 

була виявлена у 12 зразках (5,9%), помірну –у 26 (12,8 %). 

В подальшому будуть представлені матеріали щодо мікробіологічних  

досліджень. 
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