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KU KONZUMÁCII RÝB

ON FISH CONSUMPTION

TATIANA KIMÁKOVÁ, KAMILA BERNASOVSKÁ 

Ústav hygieny LF Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice

SOUHRN

Koncentráciu ortuti sme analyzovali v morských rybách zmrazených alebo balených v konzervách a vo výrobkoch z rýb. Množstvo 
zistenej ortuti sme vyhodnocovali pod¾a platných noriem Potravinového kódexu Slovenskej republiky, v ktorom sú upravené 
údaje o kontaminantoch v potravinách. Ortuś sme stanovovali priamo jednoúèelovým analyzátorom AMA 254. Z poètu 350 
analyzovaných vzoriek bol prípustný limit prekroèený v 160 prípadoch, èo je 46 %. Namerané hodnoty sa pohybovali v rozpätí 
od 0,08942 mg.kg-1 do 3,98692 mg.kg-1 ortuti. Monitoring koncentrácie ortuti v rybách a v produktoch z rýb je nevyhnutný. Naše 
odporúèanie oh¾adne konzumácie rýb sú v súlade s mnohými autormi, ktorí v súèasnosti neodporúèajú deśom, ženám gravidným, 
dojèiacim a v plodnom veku konzumovaś mäso dravých rýb (žralok, meèiar, krá¾ovské makrely...) a obmedziś požívanie nedravých 
druhov rýb (tuniak a iné). 

K¾úèové slová: ortuś, AMA 254, ryby, výrobky z rýb, deti

SUMMARY

We measured the concentration of mercury obtained by analysis from frozen and canned seafood and other fish pruducts. 350 
samples were analyzed and the results evaluated according to existing domestic norms (Codes of the Ministry of Agriculture and 
Ministry of Health of the Slovak Republic N° 608/2004-100 from March 2004 – dealing with contaminants of food pruducts in 
Slovakia). The mercury analysis was performed by established methods using flame atomic absorption spectrometry AMA 254. 
The concentration of mercury obtained from the 350 samples was in the range of 0.08942 mg.kg-1 to 3.98692 mg.kg-1 Hg.

From the 350 analyzed samples in 160 (46 %) the mercury level was found over the allowable limit, therefore, it is important 
to monitor constantly the mercury content in fishes and fish products. We agree with the conclusions of FDA and many other 
authors who recommend for children, women in fertile age (especially pregnant and breast-feeding women) not to consume certain 
fishes such as sharks, sword-fish, mackerel. Consumption of fish products shall be restricted to fishes as tuna and so on. 

Key words: mercury, AMA 254, fish and fish products, children
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Úvod

Súèasný stav životného prostredia sa významnou 
mierou podie¾a na zdravotnom stave obyvate¾stva, na 
genofonde rastlín a živoèíchov. Udáva sa, že až 55 % 
obyvate¾ov Slovenska žije v narušenom prostredí. 
Nepriaznivé úèinky na zdravotný stav obyvate¾stva 
pretrvávajú najmä cez pôdu, ktorá sa stala „záchytnou 
stanicou“ kontaminantov v minulosti (7). Xenobiotiká, 
ktorým sa pripisujú najèastejšie karcinogénne, muta-
génne alebo teratogénne úèinky, patria medzi jednu 
z najsledovanejších skupín látok, ktoré nepriaznivo 
pôsobia na živý organizmus. Kontaminujú ovzdušie, 
vodu, pôdu i samotný potravinový reśazec (5, 10). 
Medzi významné śažké kovy vstupujúce do potravi-
nového reśazca radíme kadmium, ortuś, olovo, chróm 
a nikel (7). Z h¾adiska ochrany zdravia èloveka a pro-
stredia je ve¾mi dôležité sledovaś akumuláciu toxických 
kovov do potravinového reśazca, ktorá môže zapríèiniś 
vyhynutie živoèíšnych druhov a poškodiś ¾udský orga-
nizmus. Aj ortuś a jej zlúèeniny, prítomné v zemi, vode 
i vo vzduchu sa cestou krmovinového a potravinového 
reśazca dostávajú s prijímanou potravou do zažívacieho 
aparátu organizmu zvierat a èloveka (12, 10). Podie¾ajú 
sa na poškodení živého organizmu, najmä centrálneho 
a periférneho nervového systému, kardiovaskulárneho 
a gastrointestinálneho systému i znížení celkovej rezis-
tencie (4, 6). Predstavujú mutagén s gonadoembryolo-
gickými úèinkami (11). Výskyt ortuti v rybách a tým 
aj vo výrobkoch z nich má závažný význam. Ryby sú 
koneèným èlánkom potravinového reśazca vo vodnom 
prostredí. Ryby sú vo viacerých krajinách èasto hlavným 
zdrojom potravy a v dôsledku toho aj hlavným zdrojom 
ortuti vo výžive. 

Metodika

Ortuś sme zisśovali v morských rybách (makrely celé, 
baltické a celé slede, makrelové a sleïové filety; ruské 
sardinky, tuniak, meèiar), zmrazených alebo balených 
v konzervách a vo výrobkoch z rýb, ktoré boli odobra-
té z výrobní potravín a obchodov na území Košického 
kraja. Spolu bolo analyzovaných 350 vzoriek. Výsledky 
sme hodnotili v súlade s Potravinovým kódexom SR (13). 
Koncentráciu ortuti sme zisśovali analytickou metódou 
bezplameòovej atómovej absorpènej spektrofotometrie 
na jednoúèelovom atómovom absorbènom spektrofo-
tometri AMA 254, ktorým je možné analyzovaś stopové 
množstvá ortuti v kvapalných a v pevných vzorkách 
rôzneho druhu (8).

Výsledky

Koncentráciu ortuti sme analyzovali v 350 vzorkách 
morských rýb, zmrazených alebo balených v konzervách, 
a vo výrobkoch z rýb. Analyzované vzorky sme zatriedili 
pod¾a rozpätia do 3 skupín. Do 1. rozpätia, do hodnoty 
0,166 mg.kg-1 Hg, sme zaradili 140 vzoriek, do 2. skupiny, 
od 0,166 mg.kg-1 Hg do 0,333 mg.kg-1 Hg 21 vzoriek a do 
posledného intervalu, od 0,333 do 0,500 mg.kg-1 Hg, dali 
29 vzoriek, prièom až 160 vzoriek bolo nadlimitných, tj. 
nad hodnotou 0,500 mg.kg-1. Zistené numerické hodnoty 
vzoriek boli namerané v rozpätí od 0,08942 mg.kg-1 do 
3,98692 mg.kg-1 Hg.

Diskusia

Z poèetných prác zahranièných a našich autorov je zná-
my benefit konzumácie rýb. Opatrenia v prevencii kardio-
vaskulárnych ochorení obsahujú odporúèania oh¾adne 
zvýšeného príjmu rýb v potrave (najmenej jeden krát do 
týždòa jedlo z rýb) (9). Napriek všetkým pozitívam, spo-
jených s konzumáciou rýb, sa v súèasnosti v odbornej 
literatúre popisuje vysoký obsah nežiadúcich chemických 
látok v telách rýb ako napr. śažké kovy (najmä ortuś). 
Hygienické riziko výskytu ortuti vo vodách riek, jazier 
a morí spoèíva v biotransformácii anorganickej ortuti 
na metylzlúèeniny, ktoré sú ve¾mi toxické. Uvádza sa, že 
v takej forme je ortuś prítomná najmä v rybách, ktoré sa 
stávajú rizikovým faktorom pre èloveka, úžitkové zvieratá 
a vtáky, živiace sa rybami (2). Najškodlivejšia, v tukoch 
rozpustná metylortuś, je v najvyššej miere zastúpená 
v telách rýb, najmä dravých, a môže spôsobiś ireverzibil-
né poškodenie CNS. Environmental Protection Agency 
poukazuje na deti, ženy gravidné, dojèiace a v plodnom 
veku ako na rizikovú skupinu obyvate¾stva, ktorú varu-
je pred konzumáciou všetkých druhov rýb (3). Ortuś je 
toxická pre ¾udský nervový systém aj pri pôsobení ve¾mi 
nízkych dávok. Nedávne štúdie potvrdili, že nízke dávky 
poèas fetálneho vývinu spôsobujú vedomostné a funkèné 
neurologické deficity (1). 

Závery

Ortuś sme detegovali v 350 vzorkách rýb, z toho v 160 
prípadoch, èo je 46%-ný podiel, sme zaznamenali prekro-
èenie prípustného limitu. Monitorovanie ortuti v potra-
vinách, obzvlášś v rybách a výrobkoch z rýb, nestráca na 
význame, skôr naopak. Prikláòame sa k záverom Ame-
rického úradu pre potraviny a lieky (FDA) a mnohých 
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ïalších autorov (9), ktorí v súèasnosti neodporúèajú 
deśom, ženám a dievèatám v plodnom veku, gravidným 
ženám a dojèiacim ženám konzumovaś mäso dravých rýb 
(žralok, meèiar, krá¾ovské makrely) a obmedziś požívanie 
nedravých druhov rýb (tuniak a iné). 
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