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Исследованы возможности применения методологии экологического риска в определении качества пи-
щевой продукции и установления взаимосвязей между уровнями загрязнения пищевых продуктов и заболевае-
мостью населения за соответствующими нозологическими группами. 
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The possibilities of application of methodology of ecological risk are investigational in determination of quality 

of food products and establishment of intercommunications between the levels of contamination of food products and 
morbidity of population after the proper nosologies groups. 
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Вступ. У системі чинників, які формують здоров′я людини, харчуванню належить про-

відна роль. Згідно даних Українського НДІ харчування останнім часом у зв′язку з погіршен-
ням загального статусу життя населення у харчуванні відображається тенденція на вияв дис-
балансу харчових речовин із дефіцитом біологічно активних компонентів (вітамінів та 
мінеральних елементів) і відносним надлишком рафінованих, технологічно оброблених про-
дуктів. Суттєвий вплив на погіршення якості харчових продуктів має також і забруднення 
навколишнього середовища. 

У зв′язку з тим, що харчування відіграє основну роль у накопиченні нутрієнтів, інгреді-
єнтний склад продуктів має надзвичайно велике значення у збереженні здоров′я та попере-
дженні захворювань населення. В Україні спостерігається зростання кількості захворювань, 
які пов′язані з вживанням неякісних продуктів харчування: їх питома вага становить 27% від 
загального числа [1]. Тому постає дуже гостро проблема раціоналізації харчування, яке по-
винне забезпечувати зміцнення здоров′я та підвищення працездатності людини. Вирішення 
цієї проблеми має два аспекти: 

– забезпечення контролю продуктів харчування на наявність у них речовин, шкідливих 
для здоров′я людини; 

– створення наукового обґрунтування фізіологічних норм харчування у відповідності з 
рекомендаціями нутріціології. 

На якісні характеристики харчових продуктів впливають ряд чинників: регіон вирощу-
вання; екологічний стан даної місцевості; агротехніка; сортові якості; стан продукту на мо-
мент споживання [1]. 

Порушення або невідповідність нормі заданими критеріями знижує якісні характеристи-
ки продуктів харчування або призводить до загрози для здоров′я і життя при його вживанні. 

Мета роботи. Дослідження можливості застосування методології екологічного ризику 
у визначенні якості харчової продукції та встановлення взаємозв’язків між рівнями забруд-
нення харчових продуктів і захворюваністю населення за відповідними нозологічними гру-
пами. 

Аналіз попередніх даних. У загальному розумінні ризик - це ймовірність виникнення 
якої-небудь події з передбаченими наслідками за певний проміжок часу. Існує безліч різних 
визначень ризику для здоров'я. Зокрема, згідно визначенню ВОЗ, ризик – це очікувана часто-
та небажаних ефектів, що виникають від дії забруднюючої речовини. 
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Ризик характеризується трьома аспектами: ймовірністю, наслідками реалізації ризику і 
важливістю наслідків. У зв'язку з цим, ризик нерідко виражають у вигляді формули:  

R = F · C,           (1) 
де F - частота подій;  
C - наслідки. 

Оцінка ризику для здоров'я людини - це кількісна та якісна характеристика шкідливих 
ефектів, здатних розвинутися в результаті дії чинників середовища на людину або групу лю-
дей за специфічних умов експозиції [2]. 

Разом із терміном "екологічний ризик" у рекомендаціях міжнародних організацій [1] 
зустрічається термін "ризик, пов'язаний із дією навколишнього середовища". Дане поняття 
застосовується для характеристики численних ризиків: екологічних та мікробіологічних, 
ризиків, що пов'язані із різноманітними діями хімічних сполук на здоров'я людини. Поняття 
про ризики, що пов'язані з навколишнім середовищем, багато у чому близьке до методології 
порівняльного аналізу ризиків, що ставить на меті виявлення відносної важливості для насе-
лення та суспільства в цілому різноманітних регіональних або національних проблем. 

При розробці регламентів граничного вмісту шкідливих речовин у компонентах навко-
лишнього середовища у ході експериментальних досліджень встановлено, що як порогові 
концентрації повинні бути прийняті ті мінімальні величини, які викликають ефект токсичної 
дії з вірогідністю не менше ніж 16%. Цим порогові концентрації відрізняються від гранично 
допустимих концентрацій (ГДК), нижче за які ризик захворювання або прояву токсичних 
ефектів практично не виражений [3]. 

Порогові концентрації Спор пов'язані з максимально недіючими наступним рівнянням: 

б

пор

К
С

ГДК = ,             (2) 

де Кб - коефіцієнт безпеки, що залежить від класу небезпеки речовини та наявності експери-
ментальних даних про його небезпеку. 

Як реальна концентрація при розрахунках екологічного ризику, вибирається середня 
концентрація речовини, що надходять до організму людини протягом його життя. 

Для попередження гострих (негайних) токсичних ефектів повинні застосовуватися 
максимальні разові гранично допустимі концентрації (ГДКмр). 

Розрахунок ризику токсичних ефектів у результаті хронічної (довготривалої) дії за-
бруднюючих речовин у харчових продуктах ґрунтується на наступному принципі: якщо мак-
симальна недіюча концентрація (ГДК) гарантує, з вірогідністю менше 5%, відсутність ток-
сичного ефекту впродовж життя людини, то мінімально діюча (порогова) концентрація 
гарантує, з вірогідністю 95%, його прояв [4]. 

Урахування вірогідних симптомів прояву токсичної дії на окремі органи або весь 
організм людини в цілому проводиться на підставі наявних літературних даних [5], а при їх 
недостатності або відсутності необхідно проводити експериментальні дослідження. Слід 
враховувати при цьому, що хронічна дія малих доз забруднюючих речовин супроводжується 
посиленням неспецифічних ефектів і збільшенням рівня загальної захворюваності. 

Найважливішими загальними принципами аналізу ризику є: системність, наукова 
обґрунтованість, прозорість і відвертість, концентрація уваги на пріоритетах, динамічність і 
гнучкість, рівноправність усіх зацікавлених сторін. Оцінка ризику для здоров'я (рис. 1) 
здійснюється відповідно до наступних етапів [5]: 

- ідентифікація небезпеки: виявлення потенційно шкідливих чинників, оцінка зв'язку 
між чинником, що вивчається, та порушеннями стану здоров'я людини, достатності та 
надійності наявних даних про рівні забруднення різних об'єктів навколишнього середовища 
досліджуваними речовинами; складання переліку пріоритетних хімічних речовин, що 
підлягають подальшій характеристиці; 

- оцінка залежності "доза-відповідь": виявлення кількісних зв'язків між рівнями 
експозиції та показниками стану здоров'я експозиції; 
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- оцінка дії (експозиції) хімічних речовин на людину: характеристика джерел забруд-
нення, маршрутів руху забруднюючих речовин від джерела до людини, шляхів їх дії, визна-
чення доз і концентрацій, що впливали у минулому, впливають у сьогоденні або тих, які мо-
жливо впливатимуть у майбутньому, встановлення рівнів експозиції для популяції в цілому 
та її окремих субпопуляцій; 

- характеристика ризику: аналіз усіх одержаних даних, розрахунок ризиків для популя-
ції та її окремих підгруп, порівняння ризиків з допустимими (прийнятними) рівнями, порів-
няльна оцінка та ранжирування різних ризиків за ступенем їх статистичної, медико-
біологічної та соціальної важливості. 

 

 
Рисунок 1 – Загальна схема аналізу ризику для здоров'я людини [5] 

Основними завданнями процесу ідентифікації небезпеки шкідливих хімічних сполук є:  
1) встановлення класу небезпечні досліджуваної речовини для людини;  
2) виявлення умов, за яких може реально виявитися негативних ефект, та оцінка 

відповідності цих умов специфічним особливостям обраного сценарію дії.  
Ідентифікація небезпеки повинна включати критичний огляд кожного окремого резуль-

тату та всієї бази даних, що має відношення до токсичності досліджуваної речовини. Вона 
повинна також включати висновки про токсичність для експонованих людських популяцій. 
Необхідно мати на увазі, що для деяких хімічних сполук наявна база даних може містити 
інформацію тільки про окремі дослідження на тваринах. Нерідко наявна інформація 
складається з суперечливих експериментальних або епідеміологічних даних. Причини таких 
розбіжностей можуть бути обумовлені тим, що тип, ступінь вираженості або місце прояву 
токсичності часто варіюють у різних біологічних видів [5].  

Характеристика небезпеки проводиться для умов дії однієї, ізольовано діючої, хімічної 
сполуки. Разом з тим, людина надзвичайно рідко піддається дії тільки однієї речовини: 
хімічні сполуки, що використовуються, нерідко містять різні домішки, хімічні речовини ви-
користовуються у комбінації з іншими сполуками. Експозиція складних сумішей хімічних 
сполук модифікується під впливом умов і способу життя, наявності шкідливих звичок 
(куріння, вживання алкогольних напоїв). 

Матеріал і результати дослідження. Проблема забруднення навколишнього середо-
вища пестицидами є однією з найактуальніших екологічних проблем сучасності, що обумов-
лені антропогенною діяльністю людини. При розрахунку та характеристиці ризику необхід-
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но обов'язково брати до уваги особливості контингенту населення, що оцінюється, властиві 
йому чинники експозиції та міру експозиції. 

Основними джерелами невизначеностей [6], які можуть мати місце при проведенні 
оцінки залежності "доза/концентрація - відповідь", є невизначеності: 

 - що пов'язані зі встановленням референтного рівня дії; 
- що обумовлені перенесенням результатів епідеміологічних досліджень на оцінювану 

експоновану популяцію; 
- що пов'язані зі встановленням рівня небезпечного ефекту у людини; 
- при встановленні чинника токсичного потенціалу; 
- у визначенні критичних органів/систем і негативних ефектів; 
- що пов'язані з незнанням механізмів взаємодії компонентів сумішей хімічних речовин 

або особливостей токсикокінетики та токсикодинаміки при різних шляхах надходження 
шкідливої речовини до організму та при одночасному надходженні різними шляхами. 

Як основні критерії для оцінки кумулятивного ризику, пов'язаного з одночасним над-
ходженням до організму різними шляхами декількох хімічних речовин, доцільно використо-
вувати індекси небезпеки, запас експозиції та коефіцієнти еквівалентної токсичності. 

Для характеристики сумарного токсичного ризику рекомендується застосувати модель 
незалежної дії (сумація негативних ефектів кожного із щкідливих компонентів суміші). Да-
ний підхід є найбільш нейтральним і достатньо надійним при оцінці кумулятивного ризику 
хімічних речовин із невідомим механізмом взаємодії. 

Кількісна характеристика експозиції передбачає, спочатку, оцінку концентрацій, що 
впливають, для кожного аналізованого шляху дії, ідентифікованої на попередньому етапі. 
Концентрації у точці дії оцінюються з використанням даних, що одержані за допомогою двох 
основних підходів кількісної характеристики експозиції: прямого та непрямого. 

Моделі експозиції - прогнозують характер експозиції людини або населення. Як почат-
кова інформація, у даному випадку, використовуються дані про концентрацію при дії кон-
кретного забруднювача на людину або групу людей, а також про тривалість такої дії. Таким 
чином, вихідні дані представляють, у цьому випадку, характер діяльності людини з 
розподілом за часом, а також концентрації шкідливих агентів. 

Експозиція характеризує контакт організму з хімічним агентом. Якщо експозиція має 
місце протягом певного періоду часу, то загальна експозиція повинна бути розділена на той 
часовий інтервал, який цікавить дослідника. Одержана величина є середньою величиною 
експозиції на одиницю часу. Середня експозиція може бути виражена як функція маси тіла. 
Одержана стандартизована за часом та масою тіла експозиція носить назву "надходження". 

Загальна формула для розрахунку величини надходження хімічної речовини має на-
ступний вигляд [5]: 

ATBW
EDEFCRCI

⋅
⋅⋅⋅

=  ,                               (3) 

   де   I - надходження (кількість хімічної речовини на межі обміну), мг/кг маси тіла · доба; 
С - концентрація хімічної речовини; середня концентрація, що впливає в період 

експозиції; 
СR - величина контакту; кількість забрудненого середовища, що контактує з тілом лю-

дини в одиницю часу або за один випадок дії; 
ЕF - частота дій, кількість діб/рік; 
ЕD - тривалість дії, кількість років; 
ВW - маса тіла: середня маса тіла у період експозиції, кг; 
АТ - час усереднення; період усереднення експозиції, кількість днів.  
За відсутністю специфічних регіональних параметрів, що використовуються у рівнянні 

для розрахунків експозиції, розрахунок добових доз здійснюється за допомогою стандартних 
формул (табл. 1) 
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Таблиця 1 – Стандартні формули чинників експозиції при надходженні      
харчових продуктів 

Чинник експозиції Величина 
Тривалість експозиції 
Хронічна дія (дорослі) 30 років 
Довічна дія (канцерогени) 70 років 
Хронічна дія, діти до 6 років 6 років 
Середня тривалість життя 70 років 
Надходження з їжею 
Споживання овочей за добу 80 г, 3,4 г/кг 
Споживання фруктів за добу 4,3 г/кг 
Споживання зернових за добу 200 г 
Споживання м'яса за добу 75 – 180 г, 2,1 г/кг 
Споживання яловичини за добу 100 г 

Споживання молочних продуктів за добу 300 г 
260 – 400 г, 8 г/кг 

Споживання грудного молока за добу 742 міліграм 
Споживання риби 284 г/прийом, 1,17г/день; 
Маса тіла 
Маса тіла, дитина ≤ 6 років 14 – 15 кг 
Маса тіла, дитина 6 ≤ 18 років 42 кг 
Маса тіла, дорослий, 18 та більше років 70 кг 

 

При оцінці добового надходження хімічних речовин із харчовими продуктами формула 
стандартної дози аналогічна як для випадку споживання питної води, проте, оскільки харчові 
продукти, як правило, найчастіше є твердими речовинами, то концентрація у точці дії та сту-
пінь поглинання мають різні одиниці вимірювання. У зв'язку з цим у формулу вводяться 
спеціальні перелічувальні коефіцієнти. Формула стандартної дози застосовується у разі спо-
живання продуктів місцевого виробництва: овочів, фруктів, м'яса, дієтичних продуктів, риби 
або водних панцирних тварин [7].  

Передбачається, що система оцінки ризику буде використана при управлінні станом 
навколишнього середовища і дозволить (чи вже дозволяє) визначити наслідки впливу різних 
хімічних речовин на людину та екосистеми. Адекватна оцінка антропогенного (і природного) 
ризику повинна забезпечувати стратегії екологічної безпеки та стійкого розвитку. 

Під оцінкою ризику розуміють такий напрямок гігієнічних та екологічних досліджень, 
який забезпечує виявлення і прогнозування ймовірності несприятливого впливу на населення  
шкідливих речовин, а також  імовірності порушення стану екосистем. 

Існуюча система гігієнічної регламентації умісту шкідливих речовин у навколишньому 
середовищі досить повноцінно співвідноситися з методологією оцінки ризику. Насправді, як 
система гранично допустимих концентрацій (ГДК), так і система визначення класів небезпе-
ки речовин (система ризиків) є процедурами оцінки безпеки (чи, навпаки, небезпеки) 
хімічних речовин [8]. 

Принципова відмінність системи ГДК від системи ризиків полягає в тому, що при 
оцінці ризику використовують концепцію безпорогової дії токсикантів. За даними клітинної 
онкології, навіть невеликі кількості ряду хімічних речовин можуть викликати мутації на 
клітинному рівні, що може призвести до злоякісної трансформації кліток. 

У результаті можна оцінити ризик додаткової смертності для токсичних речовини, чи 
визначити небезпеку виникнення симптомів токсичності для різних груп населення.  
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За визначенням, експозиція – це вплив шкідливого для здоров'я хімічного чи фізичного 
агента. Величина впливу визначається кількістю агента, що надходить до організму людини 
через шкіру, легені чи з їжею протягом визначеного проміжку часу. 

EDCRCCE ⋅⋅= ,                                              (4) 
   де Е – величина експозиції;  

СС – концентрація шкідливої речовини; 
CR – швидкість надходження шкідливої речовини;  
ED  – тривалість впливу.  
 Для оцінки ступеня ризику для здоров'я при хронічному впливі канцерогенів чи просто 

хімічних токсинів на людину застосовують основне експозиційне рівняння: 

LTBW
ELADE
⋅

=                                    (5) 

де LADE – щоденна експозиція усереднена за масою тіла та тривалістю життя; 
BW – маса тіла;  
LT – середня тривалість життя. 
У деяких літературних джерелах [9] синонімом експозиції є "контрольована доза". 
Для пероральної моделі [10] (при споживанні їжі) інтегральне експозиційне рівняння 

для цієї моделі має наступний вигляд:  
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+

=
EDt

t

dt
tBW
tICR

LT
CCEDLAFIE

0

0
)(
)()(                       (6) 

де LAFIE(ED) – щоденна експозиція при споживанні харчових продуктів, усереднена за ма-
сою тіла та тривалістю життя;  

СС – концентрація агента у досліджуваних продуктах харчування, мг/кг;  
ICR – добовий раціон харчування;  
ED – тривалість впливу;  
BW – маса тіла;  
LT – середня тривалість життя;  
t  – час. 
При конкретному раціоні харчування це рівняння можна перетворити: 
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де LAFIE(ED) – щоденна експозиція при споживанні харчових продуктів, усереднена за ма-
сою тіла та тривалістю життя;  

СС – концентрація агента у досліджуваних продуктах харчування;  
ICR – середньодобовий раціон харчування при відомому сумарному наборі продуктів, 

г/доба; 
ED – тривалість впливу, доба;  
BW– маса тіла, кг;  LT – середня тривалість життя, років (365 днів у році) [11]. 
У випадку відсутності епідеміологічних даних, що характеризують залежність "доза-

ефект", встановлюють величину граничної дози.  
Ці величини характеризують умовну межу впливу шкідливої речовини та є 

експозицією, при якій ризик для здоров'я знаходиться на низькому, прийнятному рівні. Од-
нак це не означає, що ризик при подібних впливах цілком відсутній та існує повна гарантія 
безпеки. З іншого боку, перевищення межі безпечного впливу також не обов'язково призведе 
до виникнення істотного ризику. Можна лише казати про зростання у цьому випадку ризику 
несприятливих ефектів. 

Системний аналіз з використанням математичних моделей є одним з найпоширеніших 
методів наукових досліджень. За допомогою системного аналізу ми об'єднали статичні дані та 
інформацію, що отримана значною кількістю наукових установ, в єдину математичну модель.  
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Концептуальною основою для застосування цієї моделі при дослідженні вказаної про-
блеми стали твердження про пряму просторово-часову залежність рівнів забруднення навко-
лишнього середовища залишками пестицидів і комплексного  надходження їх до організму 
людини (з продуктами харчування, питною водою та повітрям) від сумарних рівнів витрат 
цих препаратів. Крім того, спостерігаються про тенденції до послаблення захисних сил орга-
нізму людини в умовах постійного екологічного тиску від залишкових кількостей  пестици-
дів, а можливість побічного впливу цього хімічного чинника малої інтенсивності на зростан-
ня показників захворюваності населення.  

Керуючись цим, що за головну модель, придатну для розв'язання широкого кола прик-
ладних задач у системі "пестициди - навколишнє середовище - здоров'я населення", обрано 
множинну лінійну регресію. Ця модель має низку переваг за умов: 

- до організму людини надходять дози препаратів, пропорційні їхнім сумарним терито-
ріальним навантаженням (величина коефіцієнту множинної кореляції - к.м.к.) при цьому не 
змінюється);  

- результати впливу на організм людини кожної з груп пестицидів не залежать один від 
одного, а загальний ефект буде адитивним.  

Таким чином, захворюваність - у(х) - є мірою залежності даної нозологічної групи від 
розглянутих нами груп пестицидів і має загальний вигляд:  

exaxaaxy ++++= 66110 ...)(                        (8) 
де a0, a1, ... , a6 - невідомі параметри; 

x1, x2 ... x6 - хімічні групи пестицидів; 
e - похибка апроксимації.  
Одним з найбільш поширених статистичних методів виявлення залежності між двома 

характеристиками є пошук кореляційних зв'язків (розрахунок парного коефіцієнта кореляції 
Пірсона). Кореляційний зв'язок - це один з різновидів статистичного зв'язку, коли значення 
однієї змінної змінюється у середньому залежно від того, які значення приймає інша.  

Передумови для розрахунку парного коефіцієнта кореляції Пірсона: всі спостереження 
взаємонезалежні, спостереження мають нормальний закон розподілення. Коефіцієнт кореля-
ції характеризує  щільність лінійного  зв'язку  між двома вибірками випадкових величин. Йо-
го значення змінюється від - 1, що відповідає зворотному зв'язку, до +1, що відповідає прямо 
пропорційному зв'язку.  

Значення 0 відповідає відсутності зв'язку. Значення коефіцієнта кореляції Пірсона між 
навантаженням пестицидів, що вносилися на території кожного району області (Хі), і показ-
ником захворюваності населення у кожному районі (Уі) можна розрахувати за формулою: 
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де n - кількість територіальних одиниць. 
Але однієї величини коефіцієнта парної кореляції для висновку недостатньо. Необхідно 

перевірити, чи відрізняється він від нуля. Це можна зробити за допомогою критерія Стью-
дента. Фактично перевіряється гіпотеза про рівність коефіцієнта кореляції нулю. Для цього 
розраховують критеріальне значення за формулою: 
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Якщо розрахункове значення t (tроз) більш за табличне, що взяте з n-2 ступенями свобо-
ди, нульова гіпотеза відкидається. Це означає, що коефіцієнт кореляції значуще відрізняється 
від нуля. Детальний аналіз літературних даних показав, що оцінку ризику при розв'язанні по-
ставлених цілей, необхідно розглядати як розрахунок середньодобової дози (ADD за форму-
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лою 3). При нормуванні допустимого вмісту ДДТ та γ-ГХЦГ використовують ADD для по-
передження розвитку негайних токсичних ефектів.  

Математичні перетворення дозволили нам застосовувати наступні формули для про-
гнозування ризику виникнення негативних ефектів при забрудненні харчових продуктів з 
урахуванням класу небезпеки речовини.  

Такі пестициди, як ДДТ і γ-ГХЦГ, належать до першого класу небезпеки, тому ймовір-
ність виникнення несприятливих наслідків пропонується розраховувати за формулою: 

     )lg(66,1115,9
ADD

CІмов ⋅+−= .                    (11) 

При вивченні впливу токсичної речовини на здоров'я людей роль незалежної змінної 
величини відіграє доза цієї речовини (ADD). Функція qe(D) моделює залежність "доза-відгук" 
і дає оцінку частості ризику, що привноситься токсикантом: 

66.1115.91)( ADD
e eDq ⋅−−=                      (12) 

З метою визначення критичних рівнів навантажень ДДТ та γ-ГХЦГ на організм люди-
ни, оцінювались дози токсикантів як у свіжих продуктах рослинного походження, так і в су-
шених.  

На основі отриманих даних були побудовані відповідні діаграми, з яких можна зробити 
висновки: середньодобова доза надходження γ-ГХЦГ та ДДТ із сушеними продуктами рос-
линного походження набагато менша, ніж зі свіжими, тому що ХОП затримуються у клітчат-
ці продукту та можуть утворювати комплексні нерозчинні сполуки із водою, що міститься у 
свіжих продуктах харчування;  одиничний ризик при споживанні продуктів харчування рос-
линного походження у даних дозах є незначним; ймовірність виникнення негативних наслід-
ків може бути незначною, оскільки величина апроксимації імовірності виникнення негатив-
них наслідків не перевищує 0,3-0,39. 

У подальших розрахунках автор даного дослідження приймав до уваги лише 
середньорічну дозу надходження хлорорганічних пестицидів до організму, тому що середнь-
одобова доза ХОП дуже незначна. Порівняльна характеристика середньорічних доз за вели-
чинами ADD та Dср показала, що середньорічна доза за величинами Dср дає більш реальні 
значення надходження ХОП до організму людини. 

Визначені дози дають підставу для подальших розрахунків і знаходження залежності 
виникнення різних груп захворювань від критичного навантаження ХОП.  

В основі концепції критичних навантажень лежить припущення про деяку величину - 
межу надходження забруднювача, перевищення якої призведе до незворотних змін у струк-
турі функціонування екосистеми. 

Величини критичних навантажень можуть бути також охарактеризовані як "максима-
льне надходження забруднюючих речовин, яке не супроводжується незворотними змінами у 
біогеохімічній структурі, біорізноманітності та продуктивності екосистем протягом тривало-
го часу, тобто 50-70 років" [12]. 

Розрахунки вказують на значну роль хлорорганічних пестицидів у формуванні сумар-
них критичних рівнів навантажень. Будь-які, навіть мінімальні, рівні територіального наван-
таження цих препаратів є критичними для всіх, розглянутих нами, нозологій і груп захворю-
вань. Такий чітко виявлений ефект навряд чи можна вважати випадковим з огляду на 
широковідому екологічну загрозу ХОП, зумовлену їхньою стійкістю у навколишньому сере-
довищі, здатністю до глобальної циркуляції.  

У даному випадку завдання постає у визначенні частоти захворювань різних нозологіч-
них груп та форм за допомогою відповідних математичних моделей.  

Результати статистичного моделювання уможливили виокремлення 17 нозологічних 
форм і груп захворювань, що мають сильний кореляційний зв'язок з територіальними пести-
цидними навантаженнями.  

Для розрахунку критичного навантаження використовують рівняння регресії із ураху-
ванням середньорічної дози надходження ХОП до організму людини.  
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У наших розрахунках ми звертаємо увагу на 4 нозологічні форми, що можуть виникати 
при забрудненні ХОП харчових продуктів.  

Порівняння залежності виникнення різних форм захворювань від сумарних критичних 
рівнів навантажень пестицидів за величинами ADD та Dср дозволяє зробити висновок, що 
споживання продуктів рослинного та тваринного походження, які містять ХОП, може приз-
вести до виникнення всіх груп захворювань.  

Ми запропонували інший підхід, ніж у літературних джерелах [8,13], до визначення 
залежності розвитку різних захворювань від сумарного критичного навантаження 
пестицидів. Основний наголос робився на застосуванні для розрахунку критичного наванта-
ження математико-прогностичної моделі.  

Отримані дані показують, що запропонована модель дає більш реальні показники і 
залежності, ніж до цього застосовувалось у літературі. 

У розрахунках звернено увагу на 4 нозологічні форми (рис. 2), що можуть виникати 
при забрудненні ХОП харчових продуктів.  

Розрахунок критичного навантаження пропонується проводити з урахуванням коефіці-
єнта індивідуальної чутливості, чинника генетичної спадковості та середньорічної дози над-
ходження ХОП до організму людини, що визначена за математико-прогностичною моделлю: 

     DfkKPH гcІЧ ⋅⋅= ,                       (13) 
де fгс – фактор генетичної спадковості; 

D – доза, визначена математико-прогностичним шляхом; 
kіч – коефіцієнт індивідуальної чутливості: 

впливу
ср

факт
іч D

D
k τλ ⋅= ,                               (14) 

де λ – коефіцієнт розчинності в системі "октанол/вода"; 
Dфакт – фактична доза хлорорганічних сполук, що надійшла протягом усього життя; 
Dср – середня доза хлорорганічних сполук за середньо прийнятий термін життя; 
τвпливу – час до моменту першого виявлення відхилень у здоров'ї. 
 
Системний аналіз із використанням математичних моделей є одним з найпоширеніших 

методів наукових досліджень. За допомогою системного аналізу можна об'єднати дані й ін-
формацію в єдину математичну модель. Аналіз способів системного аналізу ризику в сучас-
них екологічних дослідженнях засвідчив, що практично всі дослідницькі проекти мають пев-
ні етапи, які необхідно розглядати окремо: ідентифікація чинників ризику, оцінка ризику, 
управління ризиком. 

Складність побудови математичних моделей оцінки ризику для здоров'я населення по-
лягає у тім, що людина контактує зі значною кількістю пестицидів, які надходять з різних 
біогеохімічних середовищ. Крім того, має місце гострий і перманентний вплив, що значною 
мірою залежить від поведінки людей, їхньої фізичної та емоційної активності, загалом інди-
відуального сприйняття.  
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Рисунок 2 – Взаємозв’язок рівнів критичних навантажень ХОП на організм людини  

та ймовірністю виникнення відповідних захворювань 
 
Висновки. Результати статистичного моделювання уможливили виокремлення 17 но-

зологічних форм і груп захворювань, що мають значний кореляційний зв'язок із територіаль-
ними пестицидними навантаженнями.  

Серед усієї множини кореляційних зв'язків, знайдених нами, простежується характер-
ний уплив на захворюваність хронічним фарингітом, назофарингітом, синуситом, хронічни-
ми хворобами мигдалин та аденоїдів, неврозами і психопатіями, різними формами розумової 
відсталості у випадку дослідження препаратів групи ХОП. Негативною властивістю хлорор-
ганічних інсектицидів є їх накопичення у живих організмах, особливо в організмі людини. 
При повторному надходженні незначної кількості цих препаратів до організму розвиваються 
хронічні отруєння, що різко обмежує можливість їх широкого застосування. 

У розрахунках було визначено, що вплив шкідливих речовин протягом тривалого 
періоду часу може бути більш негативним, ніж при одноразовому впливі.  

Розрахунки вказують на значну роль хлорорганічних пестицидів у формуванні сумарних 
критичних рівнів навантаження. Будь-які, навіть мінімальні, рівні територіального наванта-
ження цих препаратів є критичними для всіх, розглянутих нозологій і груп захворювань. 
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