
абруднення мікроскопіч-
ними грибами урбаністич-
ного середовища останні-
ми роками стає загрозли-
вим фактором біологічної
безпеки, оскільки спостері-
гається тенденція до зро-
стання захворюваності на
нові випадки мікозів на тлі
поширення пандемії CO-
VID19, що викликана роз-
повсюдженням коронаві-
русу SARS-CoV-2.

Міцеліальні мікроміцети
поширені у природі. Вони
зустрічаються у ґрунті, в ат-
мосферному повітрі та по-
вітрі будівель, на поверхні
різних споруд. Гриби мо-
жуть контамінувати сіль-
ськогосподарську продук-
цію, продукти харчування,
косметичні та фармацев-
тичні засоби. Потрапляючи
до організму людини різ-
ними шляхами, гриби мо-

жуть викликати різні пато-
логічні стани – сенсибілі-
зацію, алергію, астму та
різні мікози.

Етіологічним фактором
грибкових захворювань є
різні види умовно патоген-
них грибів, які характери-
зуються низькою патоген-
ністю та входять до складу
природних мікробних угру-
пувань різноманітних біото-
пів людини, можуть прони-
кати всередину макроорга-
нізму із довкілля.

Біоаерозолі, що склада-
ються зі спор і гіфальних
фрагментів, є активними чин-
никами подразнення брон-
хів та алергії, є викликом
для здоров’я людей. As-
pergillus та Mucor – домі-
нуючі забруднювачі довкіл-
ля – підвищують ризик
смертності до 40-90% у па-
цієнтів зі зниженим імуніте-
том [1-3].

Важливий фактор біоло-
гічного ризику – комплекс-
ний характер взаємодії
спор грибів та їхніх метабо-
літів, які сприяють появі та
тяжкому перебігу, насампе-
ред респіраторних симпто-
мів та мікоалергозів [4-6].
Водночас тривала дія на-
віть низьких концентрацій
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Мета роботи: визначити вплив мікогенної
контамінації  повітря житлових та громад-
ських приміщень на здоров’я людей.
Матеріали та методи дослідження.
Мікробіологічний  та мікологічний аналіз
повітря житлових приміщень досліджено
загальноприйнятими методами.
Розроблено анкету та проведено
анкетування мешканців обстеженого

житла. Cтатистичну обробку отриманих
результатів, достовірність отриманих
даних, розрахунки здійснювали з
використанням програм STATISTICA 8,
Microsoft Exel.
Результати і обговорення. У результаті
натурних досліджень житлових
приміщень будинків різних термінів
забудови та анкетного опитування
мешканців було встановлено
особливості мікробіологічного
обсіменіння повітряного середовища.
Показано, що у будинках, зданих в
експлуатацію понад 20 років тому,
забруднення повітря спорами
мікроскопічних грибів було майже вдвічі
більшим порівняно з повітрям будинків
більш пізньої забудови. 
При цьому виявлено також роль стану
утримання житлового приміщення, тобто
господарської поведінки самих
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мікотоксинів та інших мета-
болітів грибів може призво-
дити до появи системних
ускладнень, викликати ура-
ження органів та систем
людини.

Рівень мікробного за-
бруднення у приміщеннях
залежить від санітарного
стану, обміну повітря, воло-
гості, а також наявності біо-
пошкоджень. На жаль, у
світовій практиці поки що
відсутні чіткі критерії без-
печного рівня потенційно
патогенних грибівв у сере-
довищі проживання лю-
дини. Згідно з результа-
тами медичних спостере-
жень та даними ВООЗ кон-
центрацію 500 КУО в 1 м3

повітря у приміщенні за-
пропоновано вважати по-
роговою, підвищення якої
може викликати стійку сен-
сибілізацію у людей та при-
зводити до різноманітних
проявів алергічних та аст-
матичних реакцій [7].

Останні дослідження по-
казали, що пацієнти з
ослабленим імунітетом та
наявними супутніми захво-
рюваннями більш чутливі
до інфекції SARS-CoV2, на
тлі якої можуть формува-
тись інвазивні грибкові ін-
фекції. Ці мікози ускладню-
ють клінічний перебіг CO-

VID-19 та пов’язані зі знач-
ним збільшенням смерт-
ності, особливо у тяжкохво-
рих пацієнтів, які посту-
пають до відділення ін-
тенсивної терапії [4]. Крім
того, нині для лікування
тяжкого коронавірусного за-
хворювання (COVID-19) ви-
користовуються систем-
ні глюкокортикостероїди,
які підвищують інвазію мік-
роміцетів у клітини-мішені.
У таких пацієнтів часто спо-
стерігають аспергильоз ле-
гень, асоційований з CO-
VID-19, та мукоромікоз [5].

Відомо, що найбільш зна-
чимими у розвитку бронхі-
альної астми (БА) є мікро-
скопічні гриби родів Peni-
cillium (для якого доведена
етіологічна роль у БА), Al-
ternaria (з гіперчутливістю
до нього асоціюється тяжка
та фатальна форми БА), As-
pergillus (паралельно з БА
може відбуватись аспер-
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гільоз), Fusarium (найбільш
часта причина сенсибіліза-
ції організму), Cladospo-
rium, Candida, Mucor, Rhi-
zopus та інші [8].

Мікогенна контамінація
урбаністичного середо-
вища останніми роками
стає важливим фактором
біологічної небезпеки, ос-
кільки спостерігається тен-
денція росту рівня захво-
рюваності опортуністич-
ними мікозами на тлі поши-
рення пандемії COVID-19,
що викликана розповсюд-
женням коронавірусу SARS-
CoV-2 [2-3]. Мікроскопічні
гриби у процесі росту виді-
ляють MVOCs – microbial
volatile organic compounds,
летючі органічні речовини
мікробного походження. Ці
речовини відповідають за
запах плісняви, «затхлості»
та «вогкості», який про-
являється в уражених плі-
сеневими грибами примі-
щеннях, та згодом майже
не піддається усуненню,
вбирається у будматеріали,
конструкції, а також одяг,
меблі та предмети ін-
тер’єру. 

Присутність летючих ор-
ганічних компонентів, що
виробляються плісеневими
грибами, тісно пов’язують з
широко відомим терміном
«синдром хворого будинку»
[8]. 

Тому люди, які прожи-
вають у кімнатах з високою
частотою виявлення у по-
вітрі алергенних грибів, під-
даються потенційному ри-
зику погіршення самопо-
чуття та здоров’я. 

Мікроскопічним грибам
притаманні алергенні, ток-
сичні та патогенні власти-
вості. Особливо чутливими

мешканців. На основі анкетування розроблено
інформаційні характеристики взаємозв’язку між станом
здоров’я мешканців житлових приміщень та
об’єктивними показниками мікроклімату за ознаками
біоушкоджень. Достовірність отриманих даних
становить p<0,001. Доведено, що за наявності постійно
високої вологості, протікань та підтоплень зараження
плісеневими грибами всередині приміщення 
може мати непереборний характер навіть за умови
регулярного провітрювання та застосування
антисептичних засобів.
Висновки 1. Встановлено, що контамінація повітря
житлових приміщень плісеневими грибами залежить від
стану утримання житлового приміщення. 
2. На кількість плісеневих грибів впливає наявність
протікань та підтоплень, видимий ріст плісеневих грибів
на поверхнях приміщення.
3. Виявлено пряму кореляцію взаємозв’язку між станом
здоров’я мешканців та показниками мікроклімату
житлових приміщень на основі розроблених анкет з
інформаційними характеристиками.

Ключові слова: повітря, приміщення, контамінація,
мікроміцети, здоров’я. 
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до негативного впливу мік-
роміцетів є діти та люди зі
зниженим імунним стату-
сом.

Розробка гігієнічних нор-
мативів та методик конт-
ролю вмісту плісеневих
грибів у повітрі приміщень
має бути спрямованою на
забезпечення комплексної
оцінки факторів, необхідних
для підтримки здоров’я лю-
дини.

Контроль мікогенної кон-
тамінації повітря житлових
приміщень – один із засобів
забезпечення біологічної
безпеки довкілля людини,
що дозволяє знизити ризик
виникнення сенсибілізації,
алергійних проявів та міко-
зів. Тому визначення впливу
грибкової контамінації по-
вітря приміщень на здо-
ров’я людей є актуальною
проблемою сьогодення.

Мета роботи: визначити
вплив контамінації мікромі-
цетами повітря житлових та
громадських приміщень на
здоров’я людей.

Матеріали та методи
дослідження. Оцінку міко-
генної контамінації повітря
житлових приміщень здій-
снювали шляхом натурних
досліджень та опитування
мешканців, для чого було
розроблено опитувальну
анкету (рис. 1).

Анкетою передбачалися
такі параметри: рік забу-
дови, кількість поверхів бу-
динку; поверх, на якому
розташоване приміщення,
що обстежується; тип скло-
пакетів; наявність кондиціо-
неру; матеріал, з якого
виготовлені стіни, пере-
криття, підлога; покриття та
видимі ураження стін кім-
нати, що обстежується; на-
явність протікань, підтоп-
лень; кількість епізодів ГРВІ
на рік, наявність захворю-
вань верхніх дихальних шля-
хів, алергії у мешканців
кімнати, яка обстежується;
кількість людей, що меш-
кають у кімнаті.

Мікробіологічний та міко-
логічний аналізи повітря
житлових приміщень до-
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Рисунок 1
Зразок анкети для обстеження приміщення, 

в якому визначали мікробіологічне забруднення
повітря

Рисунок 2
Визначення контамінації повітря житлових

приміщень будинків різного віку забудови
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сліджено загальноприйня-
тими методами. Відбір
проб здійснювали аспіра-
ційним методом з вико-
ристанням приладу Saml’air
Lite, виробництва AES
CHEMUNEX, Франція, об’є-
мом 100 дм3.

Аналіз інформаційних по-
азників мікроклімату та
стану здоров’я, кореляцій-
ну залежність між ними,
статистичну обробку отри-
маних результатів, досто-
вірність отриманих даних,
розрахунки здійснювали з
використанням програм
STATISTICA 8, Microsoft Exel
[9].

Результати і обговорен-
ня. Аналіз опитування меш-
канців житлових приміщень
за розробленою анкетою
щодо їхньої біологічної без-
пеки дозволив виявити
низку особливостей. 

Передусім за результата-
ми проведених досліджень

під час обстежень житла
було відзначено, що меш-
канці заражених плісеневи-
ми грибами приміщень
відчували дискомфорт та
широкий спектр ознак
алергії.

Було також виявлено, що
28% обстежених примі-
щень були у будинках за-
будови до 20 років, 72% – у
будинках більш ранніх тер-
мінів забудови. 

Встановлено, що мікро-
біологічне обсіменіння по-
вітря приміщень у цих
будинках відрізнялося
(рис. 1). Так, у будинках, які
було здано в експлуатацію
понад 20 років тому, за-
бруднене спорами мікро-
скопічних грибів повітря
приміщень було вищим в
1,9 рази порівняно з
повітрям у будинках більш
пізньої забудови (до 20
років). Аналогічна ситуація
була з загальною кількістю
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мезофільно аеробних та
факультативно анаеробних
мікроорганізмів (МАФАМ) –
перевищення становило
1,2 рази.

Встановлено, що контамі-
нація повітря житлових
приміщень плісеневими
грибами залежить від стану
утримання житлового при-
міщення. На кількість плі-
сеневих грибів впливає на-
явність протікань та під-
топлень.

На основі цих досліджень
та анкетування нами роз-
роблено інформаційні ха-
рактеристики для встанов-
лення взаємозв’язку між
станом здоров’я мешканців
житлових приміщень (табл.
2) та об’єктивними показ-
никами мікроклімату за
ознаками біопошкоджень
(табл. 3). Ці характеристики
респонденти оцінювали за
4-бальною шкалою, де 0 –
відсутність ознак, 3 – на-

IMPACT OF INDOOR AIR POLLUTION 
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Objective: to determine the impact of my-
comycete contamination of air in residential
and public buildings on human health.
Materials and methods of research: Mi-
crobiological and mycological analysis of
indoor air was studied by conventional
methods. A questionnaire was developed
and a survey of residents of the surveyed
housing was conducted. Statistical pro-
cessing of the obtained results, reliability of
the obtained data, calculations were per-
formed with using the STATISTICA 8 pro-
gram and Microsoft Excel program.
Results: As a result of field studies of
houses’ residential premises of different
construction periods and a questionnaire
survey of residents, the features of microbi-
ological contamination of the air environ-
ment were established. It is shown that in
houses commissioned more than twenty
years before, air pollution by spores of mi-

croscopic fungi was almost twice as high as
in the buildings’ air of later development. At
the same time, the role of maintenance’s
state of the living space, that is, the eco-
nomic behavior of the residents them-
selves, was also revealed. Based on the
questionnaire, informational characteristics
of the relationship between the health sta-
tus of residential premises residents and
objective indicators of the microclimate on
the basis of biodamages were developed.
The reliability of the obtained data is
p<0.001. It has been proven that in the
presence of constantly high humidity, leaks
and flooding, infection with mold fungi in-
doors can be overwhelming even with regu-
lar ventilation and the use of antiseptics.
Conclusions: 1. It has been established
that air contamination of living quarters with
mold fungi depends on the state of mainte-
nance of the living quarters.
2. The number of mold fungi is affected by
the presence of leaks and flooding, the visi-
ble growth of mold fungi on the surfaces of
the room.
3. A direct correlation of the relationship
between the health status of residents and
indicators of the microclimate of residential
premises was revealed on the basis of the
developed questionnaires with informa-
tional characteristics.

Keywords: air, premises, mycological
contamination, microscopic fungi, health.
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явні видимі ознаки біопо-
шкоджень.

Аналіз інформаційних по-
казників мікроклімату та
стану здоров’я продемон-

стрував пряму кореляційну
залежність між ними. Ста-
тистична обробка резуль-
татів показала високу до-
стовірність отриманих да-
них (р=<0,001) (рис. 2). 

Було встановлено, що
чим вищим є мікробне за-
бруднення повітря у примі-
щенні, тим більше симп-
томів погіршення стану
здоров’я відзначалося рес-
пондентами. 

За наявності постійно ви-
сокої вологості, протікань
та підтоплень на матеріалах
всередині житлового при-
міщення зараження плісе-
невими грибами може мати
непереборний характер на-
віть за умов регулярного
провітрювання та застосу-
вання антисептичних засо-
бів. За добу людина вдихає
приблизно 120000 дм3 по-
вітря. Кількість спор грибів
у повітрі збільшується за
рахунок ураження матеріа-
лів стін, стелі та підлоги мік-

соміцетами. Відомо, що у
закритих приміщеннях з по-
рушеним мікрокліматом
створюються умови для
розвитку небезпечних плі-
сеневих грибів, які здатні
викликати алергічні та гли-
бокі мікотичні захворю-
вання. Проведені дослід-
ження підтвердили за-
гальну тенденцію негатив-
ного впливу забруднення
повітря на стан здоров’я
людини [10].

Таким чином, було ви-
явлено, що контамінація
повітря житлових примі-
щень плісеневими грибами
залежить від віку будівлі,
стану утримання житлового
приміщення, наявності біо-
пошкоджень (протікань та
підтоплень, видимого росту
плісеневих грибів на по-
верхнях приміщення). Усі ці
умови прямо чи опосеред-
ковано можуть впливати на
стан здоров’я мешканців
житлових приміщень.
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Ознаки Бали
Слабкість 0,1,2,3
Головний біль 0,1,2,3
Задишка 0,1,2,3
Кашель 0,1,2,3
Біль у горлі 0,1,2,3
Почуття 
втомлюваності 0,1,2,3

Закладеність носу 0,1,2,3
Біль у м’язах 0,1,2,3
Сльозотеча 0,1,2,3
Свербіж шкіри, 
почервоніння 0,1,2,3

Примітка до таблиць 1 і 2: 
0-відсутність симптомів; 
1 – поодинокі симптоми; 
2 – симптоми бувають часто;
3 – постійні симптоми.

Рисунок 2 
Залежність стану здоров’я від мікологічної контамінації повітря приміщень

Таблиця 1 
Характеристики стану

здоров’я мешканців
житлових приміщень
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Висновки
1. Встановлено, що кон-

тамінація повітря житлових
приміщень плісеневими
грибами залежить від стану
утримання житлового при-
міщення. 

2. На кількість плісеневих
грибів впливає наявність
протікань та підтоплень, ви-
димий ріст плісеневих гри-
бів на поверхнях примі-
щення.

3. Виявлено пряму коре-
ляцію взаємозв’язку між
станом здоров’я мешканців
та показниками мікроклі-
мату житлових примі-
щень на основі розробле-
них анкет з інформацій-
ними характеристиками.
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Ознаки Бали*
Житлові приміщення

без біопошкоджень з біопошкодженями

Наявність протікань 
або підтоплень 0,1,2,3 Видимих ознак 

не спостерігалося
Спостерігались явні видимі

ознаки

Наявність уражень стін 
або стелі грибком 0,1,2,3 Відсутнє

Спостерігається на стелі,
стінах,віконних рамах, особливо 

у ділянках протікань

Відчуття неприємних 
запахів у приміщенні 0,1,2,3 Відсутнє Присутнє

Наявність конденсату 
на вікнах 0,1,2,3 Присутнє у деяких 

приміщеннях Присутнє 

Застій повітря у приміщенні 0,1,2,3 Відсутній Присутній

Таблиця 2
Характеристика мікроклімату житлових приміщень за ознаками 

біопошкоджень
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еред синтетичних барвників прак-
тично немає безпечних. Це – нітро-
сполуки, дифенілметани, хінони,
ксантени, лактони тощо. Вони роз-
чиняються у воді чи жирах. Більш
безпечними є водорозчинні, ос-
кільки містять сульфо-, гідрокси-
карбоксильні групи. Більшість
синтетичних барвників справляє у
різних дозах алергенну, мутагенну і
канцерогенну дію, особливо жиро-
розчинні сполуки, які легко по-
єднуються з білками [4, 5, 9, 17].

Списки дозволених до викори-
стання барвників у різних країнах
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ГІГІЄНІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ 
ХАРЧОВИХ ДОБАВОК (лекція)
Козярін І.П.
Національний університет охорони здоров’я України
ім. П.Л. Шупика, Київ, Україна

Значне розширення міжнародної торгівлі харчовими до-
бавками (ХД) поставило вимогу вирішення проблеми
доцільності використання ХД у виробництві, пакуванні,
зберіганні, транспортуванні та реалізації харчових про-
дуктів (ХП). 
В Україні використання ХД регламентується «Санітар-
ними правилами з використання харчових добавок», які
цілком відповідають міжнародним вимогам. 
Для поліпшення міжнародної торгівлі ХП, що містять ХД,
Радою ЄС було розроблено та апробовано раціональну
систему цифрової кодифікації ХД з літерою «Е»
з три- чи чотиризначним номером (кодом), 
що присвоєний конкретній ХД. Її включено до Codex 
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