
 

Виявлено вміст міді в замороженому фруктовому пюре 

 

 

 

      До Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області  
надійшло інформаційне повідомлення Системи швидкого реагування по 
харчових продуктах та кормах (RASFF) від 01 жовтня  2019 року                                      
№ 2019.3440  стосовно виявлення міді в замороженому фруктовому пюре, що 
експортувалося з Франції (виробник: Boiron Freres SAS) до України (ТОВ  "Гранде 
дольче"). 

 

Інформаційна  довідка : 

        Мідь та її сполуки широко застосовуються в різних галузях промисловості: текстильної, 
машинобудівної, авіаційної та електротехнічної. У побуті цей метал також використовується, частіше у 
вигляді мідного купоросу і бордоської рідини, які незамінні в сільському господарстві і на садових 
ділянках. 
Мідь є найважливішою складовою ферментної системи людського організму, завдяки якій 
здійснюються всі біохімічні процеси кровотворення. Надходження надмірної кількості призводить до 
отруєння міддю. Про те, як це проявляється і що потрібно робити в екстреній ситуації, спробуємо 
розібратися. 

     Причини отруєння міддю. Для нормальної життєдіяльності організму в добу необхідно близько 3 
мг міді. Запаси заповнюються при вживанні в їжу продуктів, багатих цим мікроелементом: картопля, 
шпинат, гречка, овес, субпродуктів (нирки, печінка). Отруїтися в цьому випадку неможливо. 
Токсичні концентрації міді можуть проникнути в організм трьома шляхами: 



 з їжею, якщо для приготування використовується мідний посуд, випадково потрапив розчин або 
мідна пил; 

 інгаляційним шляхом: вдихання пилу при порушенні техніки безпеки в процесі обробки та 
шліфування металевих поверхонь, що містять мідь; 

 через шкіру при використанні компресів з розчинами мідної солі, наприклад, при лікуванні 
великих опіків. 

      Як діють сполуки міді на організм. В залежності від того, яким шляхом отруйна речовина 
надходить в організм, відбувається подразнення слизової оболонки органів дихання, травлення або 
шкіри. Всмоктуючись в кров, мідь діє в першу чергу на еритроцити. Пошкоджується мембрана 
червоних кров’яних тілець, і вони руйнуються. У кров надходить значна кількість гемоглобіну, що 
проявляється жовтим кольором шкірних покривів. Цей процес називається гемолізом. При 
інтоксикації міддю страждають клітини печінки. Уражується нервова система і легкі. Розвивається 
ниркова недостатність. 

      Симптоми отруєння міддю. При отруєння міддю перші симптоми з’являються через 4 години 
після того, як отрута проник в організм. Іноді інкубаційний період триває дві доби. 
Основні скарги при попаданні токсичної речовини з їжею: 

 з боку органів травлення: болі в області живота, присмак металу в роті, відчуття печіння, нудота, 
блювота, часто кривава або синього кольору, слинотеча та діарея; 

 загальні симптоми інтоксикації: головний біль, запаморочення, загальна слабкість; 

 вплив на серцево-судинну систему: тахікардія, різке падіння тиску; 

 жовтяниця в результаті гемолізу і розвитку печінкової недостатності; 

 гостра ниркова недостатність; 

 інші симптоми: судоми і порушення дихання. 
При попаданні отрути інгаляційним шляхом до перерахованих симптомів додаються ознаки «мідної 
лихоманки»: 

 подразнення очей, чхання, сльозотеча; 

 озноб в результаті підвищення температури до 38-39° C; 

 проливний піт, виражена слабкість і біль у м’язах; 

 сухий кашель і задишка; 

 можливо, поява алергічної висипки. 
Отруєння міддю через шкіру зустрічаються рідко, так як компреси з розчином солей міді широко не 
застосовуються. Сухе речовина не чинить шкідливий вплив, а випадково потрапив розчин можна 
швидко видалити звичайною водою. 

 


