
№ 1 (13) 2009   39

Відомо, що злоякісні захворювання — одна з
найважливіших медико-біологічних і соціально-
економічних проблем у світі й, зокрема, в Украї-
ні. Рак є всесвітньою проблемою, близько 2,9 млн
нових випадків захворювання реєструються що-
року в розвинутих країнах світу і ще понад 3 млн
— у тих, що розвиваються. Загальна онкозахво-
рюваність в Україні за останні 10 років стано-
вить близько 160 тис. хворих на рік. Щороку від
раку вмирає 100 тис. осіб. ЛОР-онкозахворю-
ваність становить приблизно 7000 випадків (4,4 %)
від усієї онкопатології, що виявляється, у по-
пуляції 50 млн осіб [3; 8]. Для порівняння наводи-
мо показники онкозахворюваності в США: з
247 млн жителів за рік виявляють 50 000 (0,02 %)
хворих [4; 14].
Причини виникнення раку верхніх дихальних

шляхів (носа, приносових пазух, гортаноглотки
та гортані), як і всіх інших злоякісних новоутво-
рень (ЗНУ), до кінця не встановлені. Дані вітчиз-
няних і зарубіжних авторів свідчать, що рак гор-
тані виникає на фоні передпухлинних і фонових
станів [1–3; 5].
Особливу роль останніми роками відіграють

техногенні фактори (наслідки застосування агро-
хімікатів), які спричинюють збільшення кількос-

ті запальних і онкологічних захворювань [6; 7; 9;
12].
Відомо, що пестициди мають широкий спектр

дії на організм людини і, зокрема, впливають
комплексом різних видів біологічної активності
— цитогенетичною, канцерогенною, тератоген-
ною, ембріотоксичною та ін.
Мета даної роботи — визначення наслідків за-

стосування агрохімікатів у 1970–1990 рр., а саме
їх вплив на зростання захворюваності на ЗНУ
верхніх дихальних шляхів після 1990 р., на основі
обробки статистичних показників ЛОР-онковідді-
лення і даних зональної агрохімічної лабораторії.
Ставилися завдання:
1. Дослідити й оцінити вплив техногенних фак-

торів, а саме хлоро- і фосфороорганічних пести-
цидів, на формування показників онкологічної за-
хворюваності верхніх дихальних шляхів у Одеській
області.

2. Проаналізувати дані Одеської зональної
агрохімічної лабораторії, обласної СЕС і показ-
ники захворюваності населення Одеської області
за період дослідження.

3. Провести порівняльний аналіз онкозахво-
рюваності верхніх дихальних шляхів в Одеській
області та в інших регіонах України.
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Матеріали та методи дослідження

Матеріалом дослідження були лабораторні
показники Одеської зональної агрохімічної лабо-
раторії, обласної СЕС щодо використання полі-
агрохімікатів за період із 1960 по 1990 рр. порів-
няно з показниками після 2000 р.
Вивчалися показники захворюваності верхніх

дихальних шляхів за статистичними даними
ЛОР-онковідділення. Оброблені 3 тис. історій
хвороб пацієнтів, які проходили обстеження
і лікувалися в ЛОР-онковідділенні з 1980 по
2008 рр. Проводився порівняльний статистичний
аналіз показників ЛОР-онкозахворювань до і
після 2000 р.

Результати дослідження
та їх обговорення

Проаналізований матеріал Одеської зональної
агрохімічної лабораторії і обласної СЕС за пері-
од із 1960 по 1990 рр. та з 2000 р. і до теперішньо-
го часу показав широке і безконтрольне застосу-
вання пестицидів протягом 30 років (1960–1990).
Система обліку використання пестицидів була
недостатньо досконалою, що перешкоджало ви-
значенню їх структури та загальної маси [11].
Безумовно, це спричинило певну токсичну

дію на біосферу і негативно вплинуло на показ-
ники здоров’я населення України й Одеської об-
ласті.
За даними зональної агрохімічної лабораторії

й обласної СЕС, у 1960–1990 рр. зареєстроване
значне перевищення нормативів хлоро- і фосфоро-
органічних пестицидів у грунті (перший об’єкт)
за сумою ДДТ у 2–8 разів і гамма-ізомеру гекса-
хлорциклогексану (ГХЦГ) удвічі. Для довідки: у
СРСР із 1970 по 1980 рр. ДДТ і гамма-ГХЦГ
були заборонені для застосування через їх канце-
рогенну дію [12].
Ще одним об’єктом забрудненості є донні

відкладення водоймищ і водостоків області.
Практично повсюдно донні відкладення містять
залишкову кількість (ЗК) хлороорганічних, а та-
кож деяких інших класів пестицидів. Їх розпо-
всюдженість становить 80–100 %. Оскільки вміст
хлороорганічних пестицидів у донних відкладен-
нях і у воді знаходиться в динамічній рівновазі,
то це спричиняє їх неминучу присутність у воді
цих об’єктів [10]. Вміст хлороорганічних пести-
цидів у воді водоймищ і водостоків рибогоспо-
дарського призначення не допускається, тому ви-
користання риби для харчових цілей з усіх поверх-
невих вод на території Одеської області пов’я-
зане з ризиком для здоров’я. Небезпечний вміст
пестицидів цього класу в тканинах риб виявив
М. Ф. Назаренко (1996). Через наявність граноза-
ну та пестицидів виявлено високе забруднення
риб ртуттю (1988–1990), на що вказували в 1999 р.
Л. А. Федоров і А. В. Яблоков [13].

Не менш важливим об’єктом є нітратне за-
бруднення підземних вод   відходами тваринниц-
тва, внаслідок бродіння силосу, мінералізації
(розкладання) різних органічних залишків і азот-
них добрив.
Тривалий час для хімічної меліорації солонча-

кових грунтів на території Одеської області ви-
користовували фосфогіпс — продукт, що виді-
ляється при сірчанокислотному розкладанні при-
родних фосфатів і використовується для виготов-
лення фосфорних добрив. Так, у цьому меліо-
ранті (фосфогіпсі) містяться уран, радій, торій та
інші радіоактивні елементи [6; 7].
Останні лабораторні дані свідчать про на-

явність залишків агрохімікатів у сільськогоспо-
дарській продукції та підтверджують присутність
у рослинних продуктах ЗК пестицидів, у тому
числі й таких, що не допускаються існуючими
нормативами [7]. Варто зауважити, що потенцій-
но небезпечним може виявитися високий (хоч
початково і низький) рівень забрудненості агро-
хімікатами продуктів харчування за рахунок їх
пролонгованої дії. На жаль, після 1990 р. держав-
ної програми щодо забезпечення контролю за
процесом внесення добрив у грунт не було.
На рис. 1 показано порівняння показників за-

гальної захворюваності та навантаження грунту
пестицидами по регіонах: захворюваність у ціло-
му вища в тих регіонах, де більша маса застосо-
ваних пестицидів.
Так, в Одеській області маса використаних пе-

стицидів досягала понад 6000 т/км2 на рік, що й
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Рис. 1. Зв’язок показників онкозахворюваності
за 1991 р. із середньорічним навантаженням на по-
сівну площу за 1960–1990 рр.: 1 — Закарпатська об-
ласть; 2 — Івано-Франківська; 3 — Рівненська; 4 —
Тернопільська; 5 — Чернівецька; 6 — Луганська; 7 —
Житомирська; 8 — Донецька; 9 — Сумська; 10 —
Київська; 11 — Миколаївська; 12 — Полтавська; 13 —
Кіровоградська; 14 — Херсонська; 15 — Вінницька;
16 — Одеська; 17 — Крим
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призвело, на наш погляд, до підвищення захворю-
ваності на рак верхніх дихальних шляхів із 1990 р.
і донині (390 хворих на 100 тис. населення).
На рис. 1 видно, що серед областей України

навантаженість грунту пестицидами не була рів-
номірною. Так, наприклад, модуль навантаже-
ності у цей період у Київській, Миколаївській та
інших областях становив від 2000 до 4000 т/км2

на рік. Ці показники свідчать також про перена-
вантаженість грунту, але вони значно менші, ніж
в Одеській області.
Як довідку наводимо дані, що в 50–60-х рр.

ХХ ст. навантаженість пестицидами на квадрат-
ний кілометр протягом року коливалася від 30 до
90 кг.
Аналіз розподілу показників онкозахворюва-

ності по областях України (рис. 2) показав знач-
не їх збільшення в Одеській області протягом
1991–2000 рр. порівняно з 1968–1972 рр.
Так, у ЛОР-онковідділенні міської клінічної

лікарні за період 1990–2000 рр. реєструвалися в
середньому 390 пацієнтів, які вперше захворіли
на рак верхніх дихальних шляхів. Для порівнян-
ня: за період 1980–1990 рр. виявили до 100 хворих
з цією патологією.
Із 390 хворих у 1990–2000 рр. виявлено у серед-

ньому 196–192 пацієнти серед сільського і 194–
198 серед міського населення. Ці дані також під-
тверджують зростання ЗНУ в Одеській області й
свідчать уже про зрівняння співвідношення хво-
рих місто : село.
Динамічні ряди на рис. 3 показують захворю-

ваність в Одеській області з 1978 по 2000 рр. і в
Україні з 1980 по 2000 рр. Ці показники підтвер-
джують щорічне збільшення хворих зі ЗНУ в
Україні й значне їх збільшення в Одеській об-
ласті.
На підставі вищевикладеного можна просте-

жити наявний зв’язок між техногенними факто-
рами та захворюваністю на ЗНУ верхніх дихаль-
них шляхів.

Висновки

1. Забрудненість геологічного середовища
Одеської області поліагрохімікатами (грунтово-
го покриву, донних відкладень водоймищ і водо-
стоків, а також підземних вод) призводить до
токсичного забруднення біосфери і спричинює
канцерогенну дію на організм, що, зрештою, стає
причиною зростання ЗНУ верхніх дихальних
шляхів на Одещині.

2. Безконтрольне використання пестицидів
(6000 т/км2 на рік) з 1960 по 1990 рр. негативно
вплинуло на формування показників ЗНУ в
Одеській області, які значно збільшилися, особ-
ливо за останні два десятиріччя.

3. Аналіз даних, наведених на рис. 1–3, також
показує зростання ЗНУ у тих областях України,
де агрохімікати застосовували більше.
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З часів Ньютона і Лока у медичній науці панує
так звана позитивістська парадигма, відповідно
до якої у наукових дослідженнях пріоритетом є
кількісна оцінка ефектів від впливу різних фак-
торів [10]. Позитивістська парадигма полягає в
об’єктивізації результатів окремих спостережень,
переведенні даних шкали найменувань у числові
(бінарні, рангові, співвідношень) дані, викорис-
танні інструментарію математико-статистичної
обробки з виявленням основних закономірнос-
тей у виникненні природних явищ і процесів [6;
8]. Втім, бурхливий розвиток соціальних наук при-
вів до появи альтернативної точки зору, в основі

якої лежать ідеї Канта і відповідно до якої для
усвідомлення сутності процесів, що відбувають-
ся у природі та суспільстві, дослідник має насам-
перед використовувати якісний, інтерпретацій-
ний підхід [1; 9]. Насправді гігієніст, як правило,
у своїй науково-дослідній та практичній роботі
змушений поєднувати обидва підходи [2–7].
Слід зазначити, що навіть у традиційних для

профілактичної медицини видах досліджень, як
правило, на підготовчому етапі використовують-
ся підходи інтерпретаційного якісного аналізу, а
на основній фазі дослідження — кількісного ана-
лізу [6; 8]. Це справедливо, зокрема, для оціню-
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