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ВСТУП 

Серед факторів навколишнього середовища, що впливають 

на стан здоров’я населення, найбільше значення має атмосферне 

повітря. Забруднення повітря – головна екологічна причина 

передчасних смертей в Європі, що викликає серцево-судинні та 

цереброваскулярні захворювання, а також захворювання 

дихальних шляхів і рак легенів. Забруднення навколишнього 

атмосферного повітря стає причиною передчасної смерті 600 000 

чоловік в регіоні ЄЕК ООН щорічно. Це в 10 разів більше числа 

смертей в дорожньо-транспортних пригодах. Понад 95% 

міського населення в Європі піддаються впливу концентрації 

тонкодисперсних частинок і озону, що перевищує встановлені 

Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) рівні. 

Токсичні важкі метали і стійкі органічні забруднювачі, що погано 

впливають на здоров'я людини і навколишнє середовище, 

накопичуються в харчових ланцюгах і організмі людини. Навіть 

в низькій концентрації вони можуть мати з плином часу серйозні 

наслідки. 

Витрати на боротьбу з викидами, як правило, набагато 

нижчі, ніж витрати, пов'язані зі збитком для здоров'я людини і 

навколишнього середовища. Для промисловості одні тільки 

витрати за невихід працівників на роботу, пов'язаний із 

забрудненням повітря, вищі, ніж витрати на скорочення викидів. 

У більш довгостроковій перспективі поліпшення стану здоров'я 

населення призведе до збільшення валового внутрішнього 

продукту. Концепція «управління ризиками» базується на 

уявленні про необхідність і можливість управління чинниками, 

які підвищують вірогідність виникнення різних порушень стану 

здоров’я людини. 

 

Кількісна оцінки впливу забруднення повітря на 

здоров’я  населення 

1. Сфера застосування 

Для кількісної оцінки впливу забруднення повітря на 

здоров’я в окремо взятих групах населення м. Рівне розроблено 

методичні рекомендації, що дозволяють оцінити як короткочасні, 

так і тривалі впливи окремих забруднюючих речовин на стан 
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здоров’я людей. Атмосферне повітря є одним з основних життєво 

важливих елементів навколишнього природного середовища.  

Методичні рекомендації спрямовані на збереження та 

відновлення природного стану атмосферного повітря, створення 

сприятливих умов для життєдіяльності, забезпечення екологічної 

безпеки та запобігання шкідливому впливу атмосферного повітря 

на здоров'я людей та навколишнє природне середовище.  

 

2. Нормативні документи 

1. Закон України вiд 24.02.1994 № 4004-XII “Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення”. 

2. Закон України від 25.06.91 №1264-XII "Про охорону 

навколишнього природного середовища". 

3. Закон України від 16.10.1992 № 2707-XII "Про охорону 

атмосферного повітря". 

4. Науково-практичний коментар Закону України «Про 

охорону атмосферного повітря». 

5. Державні санітарні правила охорони атмосферного 

повітря населених місць (від забруднення хімічними та 

біологічними речовинами), МОЗ України 9 липня 1997 р. № 201. 

6. Закон України від 25 червня 1991 року "Про охорону 

навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ). 

7.  Закон України  від  16  жовтня   1992 року "Про охорону 

атмосферного повітря" ( 2707-12 ). 

8.  Положення про   Державну екологічну інспекцію 

Міністерства охорони навколишнього природного середовища  

України,  затверджене постановою  Кабінету  Міністрів України 

від 12 листопада 1993 року N 925 ( 925-93-п ).  

9. 1978 р. –  Конвенція про міжнародну шкоду, заподіяну 

космічними об'єктами. 

10. 1980 р. - Конвенція про транскордонне забруднення 

повітря на великі відстані; 

11. 1986 р. - Протокол про скорочення викидів сірки на 

30%. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1264-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2707-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/925-93-%D0%BF
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12. 1988 р. - Віденська конвенція про охорону озонового 

шару та Монреальський протокол про речовини, що руйнують 

озоновий шар. 

13. 1989 р. - Протокол про обмеження викидів окислів 

азоту або їх транскордонних потоків. 

3. Позначення та скорочення 

АТП – автотранспортне підприємство 

ВАТ – відкрите акціонерне товариство  

ГДК – гранично допустимі концентрації 

ГІС – геоінформаційна система 

ДП – дочірнє підприємство 

ЗАТ – закрите акціонерне товариство 

ІМП – індекс морфометричних параметрів 

РОДА – Рівненська обласна державна адміністрація 

УОНОДА – управління освіти і науки Рівненської 

обласної державної    адміністрації. 

ІУПУ– інтегральний умовний показник ушкодженості 

ІУПУбіоінд.– інтегральний показник стану навколишнього 

середовища 

КП – колективне підприємство 

ПГ – парниковий газ 

ПЗ – промислова зона 

ПКіВ – парк культури і відпочинку 

ПП – приватне підприємство 

РЗВА – Рівненський завод високовольтної апаратури 

С.-г. - сільськогосподарські 

СЗЗ – санітарно-захисна зона 

УПУ – умовний показник ушкодженості 

МЯ – мікроядра 

 

4. Терміни та визначення понять 

Атмосфе́рне пові́тря — це життєво важливий компонент 

навколишнього природного середовища, який являє собою 

природну суміш газів, що перебуває за межами житлових, 

виробничих та інших приміщень. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
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Складові частини повітря (біля земної поверхні) є азот — 

78,08 % об'єму, кисень — 20,96 % об'єму та інертні гази — 

0,94 % об'єму, у тому числі аргон — близько 0,9 % об'єму. 

Кількість цих газів у повітрі не змінюється, тому їх називають 

постійними складовими частинами повітря. До складу повітря 

входять також: діоксид вуглецю CO2 (вуглекислий газ) — 

близько 0,03 % об'єму — і водяна пара 0,1—2,8 % об'єму. Однак 

їх кількість залежно від умов може значно змінюватись, тому їх 

називають змінними складовими частинами повітря. 

Забруднення атмосфери — зміна складу атмосфери в 

результаті потрапляння в неї домішок. 

Домішка в атмосфері — це розсіяне в атмосфері речовина, 

що не утримується в її постійному складі. 

Забруднююче повітря речовина — це домішка в 

атмосфері, що робить несприятливий вплив на навколишнє 

середовище і здоров’я населення. 

Джерела викидів в атмосферу підрозділяють на 

природні, обумовленими природними процесами, і антропогенні 

(техногенні), що є результатом діяльності людини. 

Джерела викидів в атмосферу підрозділяють 

на: крапкові, лінійні і майданні. 

Найбільш розповсюдженні забруднюючі речовини - 

що надходять в атмосферне повітря від техногенних джерел, є: 

оксид вуглецю З; диоксид сірки SО2; оксиди азоту NОх; 

вуглеводні СmНn.; пил. 

МЯ- це вторинні ядра, що утворилися під час телофази з 

хроматину, що затримався в анафазі внаслідок хромосомних 

поломок або дисфункції веретена розподілу. 

 

 

5. Обґрунтуванням методики оцінка ризику для 

здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря. 

Сьогодні оцінка ризику (risk assessment) є важливим 

аналітичним інструментом, що дозволяє визначити фактори, які 

є загрозою для здоров’я людини, їхнє співвідношення і на цій базі 

окреслити пріоритети діяльності по усуненню чи мінімізації 

ризику. Методологія оцінки ризику - це вибір оптимальних у 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8E
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даній конкретній ситуації шляхів усунення або зменшення 

ризику, він складається з трьох взаємопов'язаних елементів: 

- оцінка ризику; 

- управління ризиком; 

- інформування про ризик; 

Саме їх сукупність дозволяє не лише виявити існуючі 

проблеми, розробити шляхи їх вирішення, а й створити умови для 

практичної реалізації цих рішень. При цьому визначення ризику 

від забруднення атмосферного повітря дозволяє прогнозувати 

імовірність і медико-соціальну значимість можливих порушень 

здоров'я при різних сценаріях його впливу, а ще й встановлювати 

першочерговість і пріоритетність заходів з управління факторами 

ризику на індивідуальному та популяційному рівнях. Визначення 

факторів ризику, доведення їх ролі у порушенні здоров'я людини, 

а також кількісна характеристика залежностей шкідливих ефектів 

від рівнів впливу конкретних факторів дозволяє оцінити реальну 

загрозу здоров'ю населення, що проживає на певних територіях, 

і дає об'єктивні підстави для впровадження профілактичних 

заходів. Одночасно результати можна використовувати для 

розрахунків економічних втрат суспільства у результаті 

погіршення здоров'я населення або визначення затрат на 

впровадження профілактичних заходів та поліпшення 

навколишнього природного середовища. 

Отже, сучасна методологія оцінки ризиків для здоров'я та 

управління ними у разі впровадження її у практику державного 

санітарно-епідеміологічного нагляду, дозволяє вирішити як 

традиційні, так і нові задачі профілактичної медицини з 

урахуванням комплексу соціально-економічних та екологічних 

проблем. 

6. Метод обліку мікроядер у клітинах слизового 

епітелію ротової порожнини дітей дошкільного віку. 

Одним з важливих методів цитогенетичного моніторингу, 

що застосовують для оцінки загального мутагенного фону 

навколишнього середовища є МЯ тест у клітинах буквального 

епітелію людини.  

Зростання чисельності МЯ служить своєрідним 

“дозиметром” патологічних станів організму. МЯ - це вторинні 
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ядра, що утворилися під час телофази з хроматину, що 

затримався в анафазі внаслідок хромосомних поломок або 

дисфункції веретена розподілу. Фрагменти ядерного матеріалу 

спочатку були відкриті в еритроцитах кісткового мозку. Надалі 

вченими досліджено, що чутливим показником дії мутагенних 

факторів на організм людини є також чисельність МЯ у 

епітеліальних тканин людини, тому що останні виконують  

захисну функцію, першими сприймаючи дію мутагенів. 

Провівши мікроядерний аналіз епітеліоцитів, можна 

судити про ступінь мутагенної активності хімічних, біологічних, 

фізичних факторів атмосферного повітря. Окрім цього, цей аналіз 

використовується як скринінг-метод характеризується 

доступністю, неінвазивністю та піддається автоматизації . 

Підвищення частоти МЯ в соматичних клітинах свідчить 

про порушення роботи ферментів генетичних процесів, 

викликаного факторами  оточуючого середовища. 

З метою оцінки екологічної ситуації щодо загального 

мутагенного фону вели цитогенетичне обстеження дітей 

дошкільного віку, тому що в результаті чисельних досліджень 

різновікових груп населення доведено, що саме вони є найбільш 

чутливими до несприятливого впливу зовнішніх факторів. Окрім 

того, вибір зроблено саме на цю категорію населення, тому, що 

діти зазнають мінімальної добової міграції, не мають у 

життєвому анамнезі контактів з виробничими факторами, 

шкідливих звичок (тютюнопаління, вживання алкоголю), що 

можуть псувати цитогенетичну картину організму дорослої 

людини, і забезпечені, як правило, більш систематичним 

медичним наглядом. Необхідно, також ,зазначити, що у дитячому 

організмі, порівняно з організмом дорослої людини, процеси 

метаболізму і розподілу клітин відбуваються набагато 

інтенсивніше. Тому генетичні зміни у соматичних клітинах 

організму дітей, по-перше, можуть служити показниками 

мутагенного фону довкілля. По-друге, на їх основі можуть бути 

сформовані групи з підвищеним генетичним ризиком і, по-третє, 

їх аналіз допомагає створенню наукових основ розробки 

реабілітаційних заходів, спрямованих на профілактику і 

лікування цитогенетичних ушкоджень. 
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Відбір зразків клітин слизової оболонки ротової 

порожнини дітей здійснюють згідно дозволів, які офіційно 

надаються начальником управління охорони здоров’я РОДА та 

начальником управління освіти і науки РОДАУОіН. 

Кожна серія досліджень включає групу дітей з 10- 19 

чоловік з обов’язково одинаковим співвідношенням у статі. У 

групи для обстеження входять здорові та практично здорові діти 

5-7 літнього віку, переважно це діти старших груп. Діти 

відбирають за спеціально попередньо проведеним анкетуванням 

де зазначається інформація про дитину, а саме код, адреса та 

термін проживання у визначеному тест-полігоні, дані щодо 

анамнезу сім’ї та інше.  

Мазки слизової оболонки ротової порожнини відбирають з 

внутрішньої сторони правої і лівої щоки та нижньої губи. 

Клітини слизової оболонки ротової порожнини є перші, які 

вступають в контакт з газоподібними генотоксинами, які 

надходять з навколишнього середовища. Таким чином, вони є 

більш придатними  показниками на визначення атмосферних 

токсинів, ніж клітини крові. Крім потенційної цінності  клітин 

слизової оболонки для передбачення ризику виникнення раку 

внутрішніх органів, також можна виявити, негативну дію сполук 

як (деревного пилу та формальдегіду), які викликають пухлини в 

носовому епітелію. 

Даний відбір проводиться дотримуючи правил асептики і 

антисептики, у стерильних умовах за допомогою стерильного 

ватного тампона на індивідуальній скіпі з послідуючим 

нанесенням їх на предметне заздалегідь пронумероване скло. 
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Рис 1.1. Відбір слизової оболонки у дітей дошкільного 

віку 

 

Фіксували мазки в суміші спирту (70%) й оцтової кислоти 

(3:1) або у 96%-ному етанолі. Термін фіксації складав 1 годину. 

Потім мазки підсушували на повітрі до того моменту, поки не 

зникав блиск вологи. В такому стані препарати зберігалися до 

фарбування. Фарбували препарати ацетоорсеїном або реактивом 

Шиффа за Фьольгеном.  

Для фарбування препарованих епітеліоцитів ми 

рекомендуємо один з методів Романовського-Гімзи, який 
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належить до складних методів фарбування. Він є одним із 

основних і найпоширеніших методів забарвлення мазків крові в 

гематології та клітин слизових оболонок. За цим методом добре 

фарбуються різні структурні елементи паразитів, крові, 

малярійних плазмодіїв, трипаносом, лейшманій. Його також 

часто застосовують для виявлення токсоплазм, спірохет, 

рикетсій, личинок нематод тощо. Поліхромний барвник Гімзи 

складається з азура, еозину й метиленового синього. Доведено, 

що краще вживати готовий його розчин фабричного 

виробництва. Безпосередньо перед вживанням стандартний 

розчин розводять дистильованою водою нейтральної, або слабко 

лужної реакції (рН 7,0-7,2) із розрахунку 1-2 краплі барвника на 

1 мл води. Отже, препарати-мазки фіксуються у вертикальному 

положенні, аби уникнути сповзання препарованих клітин 

метанолом протягом 3-5 хв і висушували на повітрі. 

Приготовлений розчин наносять на предметне скельце і з мазком 

опускають у стаканчик з барвником. Забарвлення триває від 30 хв 

до двох годин. Потім барвник зливають, препарати промивають 

водою і добре висушують на повітрі у вертикальному положенні. 

Слід зазначити, що метод постійно дає хороші результати. Інші 

способи фарбування зразків (Антоні, Кніге, Ольта, Кауфмана) 

дають менш демонстративні результати. 

Преперати готують за такими вимогами:  

1) препаровані клітини повинні бути добре розправлені; 2) 

МЯ повинні мати чітку межу, бути пофарбовані у той же колір, 

що й ядро і  розташовані на відстані не більше двох діаметрів від 

ядра і розмірами від 1/5 до 1/20 діаметру ядра. 

Готові препарати аналізують за допомогою біологічного 

мікроскопа зазбільшення 7 х 60. При визначенні частоти 

трапляння клітин з мікроядрами враховують їхню кількісь і 

відносять до загальної кількості переглянутих клітин. У кожному 

варіанті ми аналізували не менше 500 клітин. 

МЯ-індекс розраховували за частотою клітин з 

мікроядрами, тобто 

                     МЯ = n/m,                                                (1.1) 

де n – число клітин з мікроядрами; 

m – загальна кількість проаналізованих клітин. 
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 Потім обчислювали показник абсолютного розкиду даних, 

виходячи з величини відносної помилки, яку визначали за 

формулою: 

                   nm

nm
А






)(2
385,1

                   (1.2) 

де А – відносна помилка; 1,385 – коефіцієнт при 

чисельності вимірів більше 100 

n – число клітин з МЯ;  

m – загальна кількість досліджених клітин.  

Потім визначали абсолютний розкид даних за формулою: 

                                          ХАа  ,                          (1.3)  

де  а – абсолютний розкид даних; А – відносна помилка; Х 

– мікроядерний індекс (МЯ-індекс). 

Кінцевий результат мікроядерного тестування має такий 

вигляд  МЯ±α 

 

 

 
Рис. 1.2. Невдало розправлені препаровані клітини 

епітеліоцитів слизової оболонки ротової порожнини, збільшення 

15х40. 
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Рис. 1.3. Вдало препаровані клітини епітеліоцитів 

збільшення 15х40. 

 

 

 
1)цитоплазма;  2)  ядро; 3) вторинні мікроядра 

 

Рис. 1.4. Вигляд епітеліоцитів збільшення 15х40. 
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7. Методика оцінки екологічної ситуації території за 

загальним мутагенним фоном, визначеним за мікроядерним 

тестом 

Ця методика розроблена у відділі цитоекології ІППЕ 

НАНУ під керівництвом д. б. н., професора А. І. Горової. Згідно 

неї, спочатку за експериментальними даними визначалися умовні 

показники пошкоджуваності (УПП) організмів, а потім на 

підставі УПП робилась оцінка екологічної ситуації щодо 

мутагенного фону.  

Для обчислення УПП того чи іншого діагностичного 

біопараметру необхідна також інформація про числове значення 

аналогічного показника при мінімальній дії ушкоджуючих 

факторів (Пкомф. - комфортне значення параметру) і в умовах 

максимальної дії ушкоджуючих факторів (Пкрит. - критичне 

значення параметру) на організм. 

Для визначення Пкомф. і Пкрит. використовувалися 

багаторічні експериментальні дані по досліджуваних параметрах, 

що дозволило визначити за мікроядерним тестом Пкомф.= 0, а 

Пкрит.= 0,180. Крім того, нами прийнятий критерій нормативного 

значення УПП=0,300, тому що саме такі значення лежать у межах 

гомеостазу і забезпечують 70%-ний рівень зберігання біосистем. 

Абсолютна різниця (Пкомф. - Пкрит.) дає уявлення про амплітуду 

зміни чисельного значення параметру під впливом шкідливих 

факторів навколишнього середовища. 

Визначаючи реальне значення біопараметру на 

досліджуваній території (Пі) та знаючи величини Пкомф. і Пкрит., 

можна оцінити ступінь зміни параметру під впливом 

несприятливих факторів. Так, різниця (Пі - Пкомф.) дає уяву про 

ступінь порушення біопараметру під впливом шкідливих 

факторів, а різниця (Пкрит. - Пі) свідчить про частину зміни 

біопараметру в діапазоні між Пкомф. і Пкрит.  

Отже, УПП можна обчислити за формулою: 

                        ..

.

ПкомфПкрит

ПкомфПі
УПП






                        (1.4)  

Розмір показника коливає від 0 (Пі = Пкомф.) до 1 (Пі = Пкрит.).   

Для оцінки рівня пошкоджуваності біоіндикаторів та стану 

екологічної ситуації на досліджуваній території щодо 
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мутагенного фону була запропонована наступна оцінююча шкала 

(таблиця 1.1). 

Таким чином, вивчаючи різні цитогенетичні параметри, 

можна оцінити мутагенні ефекти впливу техногенного 

забруднення на живі структури, тобто визначити рівень 

мутагенного фону та оцінити ступінь впливу екологічних 

факторів техногенного походження на живі організми, а також 

оцінити генетичну небезпеку для біоти від дії мутагенних 

факторів навколишнього середовища. 

 

8.  Методика оцінки екологозалежної генетичної 

небезпеки для людини 

Генетичне здоров'я населення досліджуваного міста 

оцінювали за медико-статистичними даними, які характеризують 

вроджені аномалії розвитку, смертність дітей віком до 1 року, 

онкологічні захворювання у дітей і дорослих. Для найбільш 

повної оцінки стану генетичного здоров’я населення бажано було 

б враховувати також дані про спонтанні аборти, фертильність 

статевих клітин, порушення меноциклу, ускладнення вагітності, 

пологів і післяпологового періоду та інші. 

УПП визначали для більшості з параметрів, згідно формули 

1.4, а далі на підставі значень УПП розраховували інтегральний 

умовний показник пошкоджуваності організмів (ІУПП):  

                         

n

УППі
n

ІУПП
1

1

                                  (1.5) 

Чисельні значення ІУПП, так само як і УПП можуть 

змінюватися від 0 (комфортні умови життєдіяльності) до  1 

(критичні, катастрофічні умови життєдіяльності). 

За двома показниками (ІУППбіоінд. і ІУППпопуляц.) визначався 

критерій екологозалежної генетичної небезпеки (Кген.неб.), яким 

ми характеризуємо стан генофонду населення. З урахуванням 

часткового внеску ІУППбіоінд. та ІУППпопуляц., Кген.неб. визначали 

згідно формули: 
.4,0.6,0.. ІУППпопулІУППбіоінднебКген        (1.6) 

Для оцінки рівня ушкодження генофонду і характеристики 

екологічного стану за показником Кген.неб. користувалися шкалою 

(таблиця 1.1). 
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Оцінку достовірності отриманих в процесі дослідження 

результатів проводять з використанням метода альтернативної 

варіаційної статистики за Стьюдентом-Фішером . 

Математична обробка включає такі методи: розрахунок 

первинних статистичних показників, виявлення відмінностей 

між групами за статистичними ознаками, доведення 

взаємозв’язку між змінними за допомогою кореляційного 

аналізу, встановлення виду залежностей показників від 

досліджуваних параметрів за допомогою регресійного аналізу. 

 

 

 

Таблиця 1.1 

Шкала оцінки стану біосистем і екологічної ситуації за 

мутагенним фоном  
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0 – 0,027 0 – 0,150 Низький Благополучний Еталонна 

0,028 – 

0,054 

0,151 – 

0,300 

Нижчий за 

середній 
Насторожуючий Задовільна 

0,055 – 

0,081 

0,301 – 

0,450 
Середній Конфліктний Незадовільна 

0,082 – 

0,108 

0,451 – 

0,600 

Вищий за 

середній 
Загрозливий Незадовільна 

0,109 – 

0,135 

0,601 – 

0,750 
Високий Критичний Катастрофічна 

0,136 –

0,180 

0,751 – 

1,000 
Максимальний Небезпечний Катастрофічна 

 

9. Районування території м. Рівне за показниками 

цитогенетичного моніторингу. 

Як зазначалось вище м. Рівне характеризується значними 

викидами від стаціонарних та особливо пересувних джерел 

забруднюючих речовин, обсяги яких упродовж останніх 
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десятиліть суттєво зростають. Зростає також фонове забруднення 

території м. Рівне внаслідок транскордонних перенесень 

забруднюючих речовин, що також негативно впливає на стан 

атмосфери міста та на екологічну ситуацію в ньому за 

мутагенним фоном. 

Результати генетичного біотестування за МЯ-тестом в 

клітинах слизової оболонки ротової порожнини дітей 

дошкільного віку, проведених нами на 12 тест-полігонах в 

дитячих садочках міста наведені в таблиці 1.3.та (рис.1.5). Як 

видно з таблиці кількість обстежених дітей (хлопчиків та 

дівчаток) в групах коливалась в межах від 11 до 19 (середнє 13), 

а загальна кількість проаналізованих клітинстановила від 2900 до 

64950. Дані засвідчують, що максимальні значення МЯ-індексу 

на тест-полігонах досягали значень 0,050, а діапазон їхніх змін 

відбувався в діапазоні від 0,03 до 0,05 (середнє 0,045±0,0023). 

Найвищі максимальні значення МЯ-індексів були виявлені для 

I,V,VII,VIII,XI тест-полігону. Мінімальні МЯ-індекси не 

перевищили значень від 0,006 до 0,014 (середнє 0,01±0,001). 

Водночас середні значення МЯ-індексу змінювались в діапазоні 

від найменших значень 0,017 до найвищих 0,037 (середнє  

0,0280,01±0,001). Максимальні значення МЯ-індексів за середнім 

значенням були встановлені для тест-полігонів I - (0,037); VI – 

(0,034); VIII – (0,036). 

Необхідно відмітити , що за середніми значеннями 

цитогенетичних показників у клітинах слизової оболонки 

порожнини рота дітей міста найвищі показники притаманні тим 

тест-полігонам, де розташовані підприємства та  спостерігається  

інтенсивний  рух  автотранспорту, а найнижчі були  встановлені 

для тест-полігонів з одноповерховою забудовою  (IX) та низькою 

інтенсивністю руху автотранспорту. 

Поряд з цим,  нами з метою визначення статусу дітей, рівня 

пошкоджуваності клітин та оцінки екологічної ситуації на тест-

полігонах і у місті, на підставі даних цитогенетичного 

обстеження дітей міста були розраховані показники УПУ  

(таблицях  9.2 , 9.3). Представлені в таблицях  9.2, 9.3 дані 

засвідчують, що максимальні показники УПП установлені для  

I,VI і VIII тест-полігонів (0,23,0,20,0,199 відповідно), а найнижчі 
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для IX (0,094) та X (0,117).  Для інших тест-полігонів значення 

УПУ суттєво не відрізняється і змінюється в межах від 0,134 до 

0,163.  

Рівень генетичних змін у соматичних клітинах дитячого 

населення залежить від рівня антропогенного навантаження на 

навколишнє середовище. Найвищі показники притаманні тим 

тест-полігонам, де розташовані підприємства та  спостерігається  

інтенсивний  рух  автотранспорту, а найнижчі були  встановлені 

для тест-полігонів з одноповерховою забудовою  та низькою 

інтенсивністю руху автотранспорту. 

При цьому,  відповідно до шкали оцінки рівня генетичних 

уошкоджень, стану біосистем та оцінки екологічної ситуації за 

мутагенним фоном , стан на I, II, VI, VIII, XI тест-полігонах 

оцінювався: «нижче за середній» рівнем пошкоджуваності 

клітин; «насторожуючим» станом дитячого організму за 

цитогенетичним статусом; «задовільною» - екологічною 

ситуацією за мутагенним фоном. 

Водночас на інших тест-полігонах  зокрема IX, III, XII 

рівень пошкоджуваності клітин оцінюється як «низький», стан 

дитячого організму за цитогенетичним станом як 

«благополучний», а екологічна ситуація за мутагенним фоном 

відповідає статусу «еталонна». 

Отже, встановлено, що погіршення еколого - генетичного 

стану міського середовища на I, II, VI,VII, VIII, XI тест-полігонах,  

на яких рівень пошкоджуваності клітин став «нижчим за 

середнім», стан дитячого організму «насторожуючим», а стан 

довкілля змінився від «еталонного» до «задовільного». На інших 

тест-полігонах ці показники залишаються в «еталонному» стані 

довкілля на «низькому» рівні пошкоджуваності клітин і 

«благополучному» стані дитячого організму Рисунок 1.6. 

 

Таблиця 1.2 

Приклад розрахунку МЯ тесту, на одному з 12-ти тест-

полігонів м. Рівне 
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48 200 7 7 
 

0,035 0,002 ж 0,194 

49 500 23 23   0,046 0,003 ж 0,256 

50 500 15 14 1 0,030 0,002 ж 0,167 

52 200 7 7   0,035 0,002 ж 0,194 

53 500 15 15   0,030 0,002 ж 0,167 

54 200 9 8 1 0,045 0,003 ж 0,250 

55 500 23 23   0,046 0,003 ж 0,256 

56 500 5 5   0,010 0,001 ч 0,056 

57 300 12 11 1 0,040 0,002 ч 0,222 

59 500 15 15   0,030 0,002 ч 0,167 

61 500 23 22 1 0,046 0,003 ч 0,256 

62 400 10 10   0,025 0,001 ч 0,139 

 



 

 

Таблиця 1.3  

МЯ-індекс клітин слизової оболонки ротової порожнини дитячого населення м. Рівне 

 

Досліджувана 

територія 

Частина 

міста 

К-сть 

людей в 

групі 

Загальна 

кількість 

клітин 

Максимальнй 

 (x ± а) 

Мінімальний   

(x ± а) 

Сереній 

(x ± а) 

I -вул. Макарова 

II - вул. Вербова 
Пн.-зах 

12 4700 0,050±0,003 0,010±0,001 0,037±0,001 

14 4700 0,045±0,003 0,010±0,001 0,033±0,002 

III- вул. Коновальця 

IV-вул. Гагаріна 
Пн.-сх 

14 5700 0,048±0,003 0,010±0,001 0,024±0,001 

15 5850 0,040±0,002 0,010±0,001 0,025±0,002 

V-вул. Дубенська Пд.-зах 14 6800 0,050±0,003 0,006±0,000 0,027±0,002 

VI-вул. Гоголя Пд.-сх 19 8350 0,048±0,003 0,013±0,001 0,034±0,001 

VII-вул. Литовська Центр 12 4650 0,050±0,003 0,011±0,001 0,028±0,002 

VIII-вул. Відінська Пд.-сх 14 5050 0,050±0,003 0,010±0,001 0,036±0,002 

IX-с. Тинне 

X-вул. Липня 
Пд.-зах  

12 5100 0,030±0,002 0,010±0,001 0,017±0,001 

11 2900 0,030±0,002 0,010±0,001 0,021±0,001 

XI -вул. Кн.Ольги Пд.-сх 17 6050 0,050±0,003 0,014±0,001 0,029 ±0,001 

XII-вул. Драганчука Пд.-сх 13 5100 0,048±0,003 0,010±0,001 0,024±0,001 

Середнє 

(х±а) 
 167 64950 

0,045 

0,045±0,0028 

0,01 

0,01±0,001 

 

0,028±0,001 



 

 

Таблиця 1.4 

 

МЯ-індекс та УПУ клітин слизової оболонки ротової 

порожнини дитячого населення м. Рівне 

 

 

Досліджувана 

територія 

Частина 

міста 

Кількість  

дітей в 

групі 

Загальна 

кількість 

клітин 

МЯ 

індекс 

на 1 

клітину 

УПУ 

I -вул. Макарова 

II - вул. Вербова 
Пн.-зах 

12 4700 0,037 0,203 

14 4700 0,033 0,185 

III- вул. 

Коновальця Пн.-сх 
14 5700 0,024 0,136 

IV-вул. Гагаріна 15 5850 0,025 0,138 

V-вул. 

Дубенська 
Пд.-зах 14 6800 0,027 0,152 

VI-вул. Гоголя Пд.-сх 19 8350 0,034 0,200 

VII-вул. 

Литовська 
Центр 12 4650 0,028 0,153 

VIII-вул. 

Відінська 
Пд.-сх 14 5050 0,036 0,199 

IX-с. Тинне 
Пд.-зах  

12 5100 0,017 0,094 

X-вул. Липня 11 2900 0,021 0,117 

XI -вул. 

Кн.Ольги 

Пд.-сх 
17 6050 0,029 0,163 

XII-вул. 

Драганчука 

Пд.-сх 
13 5100 0,024 0,134 

Всього  167 64950 0,028 0,156 



 

 

Рис. 1.5. Картографування м. Рівне за «МЯ тестом» 



 

 

Таблиця 1.5 

 

Рівень пошкоджуваності клітин, стан дитячого організму, екологічна ситуація на полігонах за 

показником УПУ 

 

№ тест 

полігону 

Кількість 

дітей 
МЯ-індекс х±а УПП 

Рівень 

пошкоджуваності 

клітин 

Стан дитячого 

організму за 

цитогенетичним 

статусом 

Екологічна 

ситуація за 

мутагенним 

фоном 

I 12 0,037±0,001 0,203 Нижче за середній Насторожуючий Задовільна 

II 14 0,033±0,002 0,185 Нижчий за середній Насторожуючий Задовільна 

III 14 0,024±0,001 0,136 Низький Благополучний Задовільна 

IV 15 0,025±0,002 0,138 Низький Благополучний Еталонна 

V 14 0,027±0,002 0,152 Низький Благополучний Еталонна 

VI 19 0,034±0,001 0,200 Нижчий за середній Насторожуючий Задовільна 

VII 12 0,028±0,002 0,153 Нижчий за середній Насторожуючий Задовільна 

VIII 14 0,036±0,002 0,199 Нижчий за середній Насторожуючий Задовільна 

IX 12 0,017±0,001 0,094 Низький Благополучний Еталонна 

X 11 0,021±0,001 0,117 Низький Благополучний Еталонна 

XI 17 0,029 ±0,001 0,163 Нижчий за середній Насторожуючий Задовільна 

XII 13 0,024±0,001 0,134 Низький Благополучний Еталонна 

Разом 167 0,098±0,001 0,156 Нижчий за середній Насторожуючий Задовільна 

Примітка: Пкомфортне=0; Пкритичне=0,180.



 

 

 
Рис. 1.6. Картографування м. Рівне за мутагенним фоном 


