
Усе це зумовило мету нашої
роботи — провести гігієнічну
оцінку селенового статусу
міського населення Дніпропе�
тровської області та вивчити
його вплив на показники захво�
рюваності на цереброваску�
лярні хвороби.

Матеріали та методи до�
слідження. Досліджено вміст
селену у 114 пробах сироватки
крові мешканців промислових
міст Дніпропетровської області
віком 18�59 років.

Співробітники Дніпропетров�
ської обласної станції перели�
вання крові (головний лікар —
А.А. Сердюк) провели відбір
крові зі зразків проб, що прой�
шли аналіз на вміст небезпеч�
них інфекцій серед континген�
ту донорів. Для репрезента�
тивності даних і забезпечення
максимальної достовірності
епідеміологічних досліджень
відбирали кров у здорових до�
норів обох статей працездат�
ного віку (18�59 років), які меш�
кають не менше 5 років на від�
повідній території, не мають
професійних шкідливостей,
пов'язаних з промисловим ви�
робництвом, та гострих і хро�
нічних захворювань.

Визначення вмісту селену у си�
роватці крові виконано разом з
лабораторією санітарно�гігієніч�
них досліджень Дніпропетров�
ської обласної санітарно�епіде�
мічної станції (головний лікар —
д.мед.н., проф. С.А. Риженко).

Підготовку проб сироватки
крові, а також подальші дослід�
ження на визначення концен�
трації селену виконували згід�
но з існуючою методикою ін�
версійно�вольтамперометрич�
ним методом на приладі АВА�2.
За стандартний розчин викори�
стовували міждержавний зра�
зок складу розчинів іонів селе�
ну Фізико�хімічного інституту
НАН України (м. Одеса).

Вивчення первинної захво�
рюваності та її поширеності се�
ред населення провадилося

овсюдне поширення у другій
половині XX сторіччя серцево�
судинних захворювань дало
підставу говорити про "епіде�
мію серцево�судинних хво�
роб". Понад дві третини захво�
рювань припадає на ішемічну
хворобу серця, цереброваску�
лярні хвороби та захворювання
периферійних судин, обумо�
влені атеросклерозом, зали�
шаються головною причиною
смертності в усьому світі [1], у
тому числі і в Україні.

Серцево�судинні хвороби за�
галом і цереброваскулярні за�
хворювання зокрема є поліе�
тіологічними хворобами, в
етіопатогенезі яких суттєву
роль відіграють процеси пере�
кисного окиснення мембран�
них ліпідних структур [6]. Окрім
того, одним із факторів ризику
виникнення і розвитку цієї гру�
пи захворювань є еколого�гігі�
єнічні та геохімічні особливості
територій проживання, у тому
числі вміст мікроелементів в
об'єктах зовнішнього та внут�
рішнього середовища [4, 5].

Важливе значення для нор�
мального функціонування сер�
цево�судинної системи, згідно
з даним літератури [7, 10, 13],
відіграє селен — есенціальний
мікроелемент, який має анти�
оксидантні та радіопротекторні
властивості [12, 14].

Тому вивчення мікроелемент�
ного (у тому числі селенового)
статусу організму людини є
важливим та перспективним на�
прямком профілактичної меди�
цини, оскільки передбачає
донозологічну діагностику еко�
залежних станів та захворювань
населення. Науковці звертають
особливу увагу на те, що ця
проблема має розв'язуватися
з урахуванням регіональних
особливостей спектрального
складу есенціальних елементів у
біосередовищах населення для
максимальної адаптації резуль�
татів при розробці ефективних
профілактичних заходів [3].
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згідно з міжнародною стати�
стичною класифікацією хвороб
МКХ�10 у містах, стратифікова�
них за статево�віковим скла�
дом протягом 2002�2006 років.

Джерелами вхідної опера�
тивної інформації слугували
статистичні звіти Головного
управління охорони здоров'я
Дніпропетровської облдер�
жадміністрації (КЗ "Обласний
Дніпропетровський інформа�
ційно�аналітичний центр ме�
дичної статистики"). Отримані
матеріали оброблено за допо�
могою загальноприйнятих ма�
тематичних методів параме�
тричної статистики  2 .

Результати та їх обгово�
рення. Результати досліджен�
ня свідчать, що вміст селену у
сироватці крові населення про�
мислових та контрольного міст
Дніпропетровської області ко�
ливається у межах 92,4�
101,8 мкг/л, що відповідає рів�
ню субоптимальної забезпече�
ності та є в 1,2 рази нижчим за
оптимальні величини, реко�
мендовані Національною нау�
ково�дослідницькою радою
США та деякими провідними
дослідниками даної проблеми
— 115�130 мкг/л [9].

Селеновий статус населення
промислових міст на 6,7�9,6%
нижчий, порівняно з населен�
ням контрольного міста, проте
достовірною ця різниця є лише
для мешканців Дніпропетров�
ська (промислове місто) та Но�
вомосковська (контрольне мі�
сто) — p<0,01.

Аналіз статевих особливо�
стей селенового статусу насе�
лення Дніпропетровської обла�
сті виявив, що вміст мікроеле�
мента у крові жінок у середньо�
му на 5% (p<0,05) вищий, по�
рівняно з чоловіками, та стано�
вить 100,0 мкг/л і 95,0 мкг/л
відповідно. Отримані нами ре�
зультати у статевій різниці кон�
центрації біотика співпадають з
аналогічними даними інших
вітчизняних та зарубіжних вче�
них [8, 11] і, на нашу думку,
пов'язані з фізіологічними осо�
бливостями чоловічого та жіно�
чого організмів, гормональним
впливом, а також з більшим
рівнем надходження до орга�
нізму чоловіків токсичних еле�
ментів професійного похо�
дження — свинцю та кадмію
(які є природними антагоніста�
ми селену).

Водночас аналіз рівнів захво�
рюваності населення дослідже�
них промислових та контроль�

ного міст свідчить, що первин�
на захворюваність та пошире�
ність захворюваності населен�
ня промислових міст на це�
реброваскулярні хвороби, по�
рівняно з контрольним, є ви�
щою відповідно на 30,9% та
11,2% (р<0,001). Захворюва�
ність на цереброваскулярні
хворобаи чоловічого населення
Дніпропетровської області на
6,7% (р<0,001) вища, порів�
няно з жіночим населенням.

Проведений нами парний ко�
реляційний аналіз з певною мі�
рою вірогідності дозволяє ви�
значити ступінь впливу селено�
вого статусу населення області
на досліджені показники. Вста�
новлено від'ємну залежність
первинної захворюваності і по�
ширеності захворюваності на�
селення промислових та кон�
трольного міст на цереброва�
скулярні хвороби від селеново�
го статусу (r=�0,60 та r=�0,58
відповідно, р<0,05).

Для поглибленого визначен�
ня залежності поширеності це�
реброваскулярних захворю�
вань від селенового статусу
проведено регресійний аналіз,
який дозволяє прогнозувати рі�
вень поширеності цієї нозології
від вмісту селену у сироватці
крові. Крім того, розраховано
критичне значення рівня селе�
нового статусу — 89,0 мкг/л, зі
зниженням якого підвищується
ймовірність виникнення це�
реброваскулярних хвороб у на�
селення Дніпропетровської
області, порівняно з умовною
"нормою" (середнім значенням
регіональних показників, що
реально реєструються). 

На території Дніпропетров�
ської області залежність поши�
реності захворюваності доро�
слого населення на цереброва�
скулярні хвороби від селенового
статусу визначається рівнянням

у = 2095,9 — 12661,0 х,
де у — показник поширеності
захворюваності на цереброва�
скулярні хвороби дорослих (на

10000 населення), х — вміст
селену у сироватці крові (мг/л). 

Висновки
1. Селеновий статус насе�

лення промислових та кон�
трольного міст Дніпропетров�
ської області знаходиться у ме�
жах 92,4�101,8 мкг/л, що відпо�
відає рівню субоптимальної за�
безпеченості. Вміст мікроеле�
мента у сироватці крові насе�
лення промислового м. Дніпро�
петровська на 9,6% нижчий,
порівняно з контрольним м. Но�
вомосковськом (p<0,01).

2. Вміст мікроелемента у си�
роватці крові жіночого насе�
лення у середньому на 5%
(p<0,05) вищий, порівняно з
чоловіками.

3. Рівні первинної захворюва�
ності на цереброваскулярні
хвороби та її поширеності
серед населення промислових
міст  на 30,9% та 11,2%
(р<0,001) відповідно вищі, ніж у
контрольному місті.

4. Результати проведених
досліджень свідчать, що вміст
селену у сироватці крові з ви�
соким ступенем достовірності
визначає ризик виникнення це�
реброваскулярних хвороб у
міського населення індустрі�
ально розвинутої Дніпропет�
ровської області.

ЛІТЕРАТУРА
1. Андрюшина Н.А. Много�

элементный состав крови у
мужчин без и с ишемической
болезнью сердца: Автореф.
дис. канд. мед. наук. — Но�
восибирск, 2007. — 24 с.

2. Антомонов М.Ю. Матема�
тическая обработка и анализ
медико�биологических дан�
ных. — К.: Фірма малого друку,
2006. — 558 с.

3. Биоэлементы и донозоло�
гическа диагностика / В.М. Бо�
ев, В.В. Быстрых, Н.Н. Вереща�
гин и др. // Микроэлементы в
медицине. — 2004. — Т. 5,
вып. 4. — С. 17�20.

4. Взаимосвязь между нутри�
ентами и сердечно�сосудисты�

61*Е&H

PHYSIOLOGICAL AND HYGIENIC PERCULIARITIES OF PROVISING
WITH SELENIUM OF DNEPROPETROVSK AREA URBAN 
POPULATION AND ITS INFLUENCE ON CEREBROVASKULYAR 
MORBIDITY INDEXES
Beletska E.N., Onul N.M., Ostropol'ska A.M.
The hygienic estimation of selenium maintenance in the serum of a
blood of Dnepropetrovsk area urban population is done, its dependence
on the level of tekhnogenic contamination of residence territory and sex8
ual peculiarities of the selenium status is exposed. The level of a morbid8
ity by cerebrovascular illnesses is parsed, the relation of the given noso8
logy development to a selenium level in serum of a blood is revealed.

D2-08 b-.qxd  24.05.2008  16:51  Page 61



остійно зростаюче антропо�
генне забруднення довкілля
висуває на перший план роз�
робку та вживання надійних за�
собів контролю над її станом.
Особливо актуальним є питан�
ня нагляду за якістю води, що
використовується для побуто�
вих потреб. Водні об'єкти скла�
даються з тисячі різноманітних
токсичних речовин, кількість
яких постійно поповнюється
сотнями нових, але санепідор�
ганізації за допомогою хімічних
методів контролюють лише 2�3
десятки шкідливих для здо�
ров'я речовин. При оцінці яко�
сті води плавальних басейнів
контролю підлягає лише де�
кілька показників — вміст за�
лишкового хлору, хлоридів,
аміаку, нітритів, нітратів.

У системі оцінки ризику госпо�
дарсько�питного водоспожи�
вання традиційно пріоритетна
роль належить питанням мікро�
біологічної безпеки. Відповідне
ставлення найбільш очевидно
виражене в існуючій практиці
знезараження води плавальних
басейнів. Слід за�значити, що
майже не беруться до уваги пи�
тання хімічної безпеки води.
Формування хімічних факторів
ризику для здоров'я в умовах
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ИЗУЧЕНИЕ ТОКСИЧНОСТИ ВОДЫ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ
БАССЕЙНОВ С ПОМОЩЬЮ БИОЛОГИЧЕСКИХ ТЕСТ8ОБЪЕКТОВ
Кателевская Н.Н.
При оценке качества воды плавательных бассейнов
контролируется несколько показателей — содержание
остаточного хлора, хлоридов, аммиака, нитритов, нитратов,
что не в полной мере отражает истинное химическое
загрязнение воды. В этих условиях особое значение
приобретают экспрессные методы оценки общей токсичности
воды. Целью работы было изучение острой и хронической
токсичности воды с помощью метода биотестирования.
Полученные результаты свидетельствуют, что обработка воды
плавательных бассейнов препаратами хлора обусловливает
формирование токсических хлорорганических соединений, в
частности хлороформа. 
При этом степень токсичности воды зависит от санитарно8
технических методов эксплуатации. 

Ключевые слова: качество воды, хлорорганические
соединения, токсичность, плавательные бассейны.
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