
ех но ген не заб руд нен ня нав ко -
лиш ньо го се ре до ви ща приз во -
дить до над мір но го над -
ходжен ня хі міч них еле мен тів
до ор га ніз му лю ди ну, що
сприяє ро звит ко ві еко ло го за-
л еж них зах во рю вань [1, 2].

Лу гансь ка область є ве ли ким
ін ду стрі аль ним цен тром. На те -
ри то рії обла сті на 26,7 тис. ква -
драт них кі ло ме трах роз та шо -
ва но по над ти ся чу під при ємств
ву гіль ної про ми сло во сті, ме та -
лур гії, кок со хі мії, наф то пе ре -
роб ної і хі міч ної про ми сло во -
сті. З цих дже рел що річ но в ат -
мо сфер не по ві тря ви ки да єть ся
знач на кіль кість твер дих і шкід -
ли вих га зо по діб них ре чо вин.
Су куп ні ви ки ди ве ли ких під -
при ємств ву гіль ної про ми сло -
во сті заб руд ню ють ат мо сфер -
не по ві тря у ра ді усі де кіль кох
де сят ків кі ло ме трів, що не га -
тив но впли ває на рос лин ний і
тва рин ний світ [2, 3].

У про це сі ви до бут ку ву гіл ля з
надр під ні ма єть ся гір сь ка ма -
са, близь ко 20% якої ста но -
вить без по се редньо ву гіл ля, а
реш ту — вміс ні по ро ди, які при
зба га чен ні утво рю ють так зва -

ні від хо ди ву гіль но го ви роб -
ниц тва. По рід ні від ва ли ву гіль -
них шахт скла да ють ос нов ну
ма су на ко пи че них про ми сло -
вих від хо дів. Ли ше у До нець кій
і Лу гансь кій обла стях роз та -
шо ва но по над ти ся чу по рід них
від ва лів, що зай ма ють те ри то -
рії по над 5800,0 гек та рів [4, 5].
З од но го по рід но го від ва ла,
що го рить, за добу ви ді ляєть -
ся 10 тонн ок си ду ву глецю, 1,5
тон ни сір чи сто го ан гі дри ду і
знач на кіль кість до мі шок ін ших
га зів. Тем пе ра ту ра те ри ко нів,
що го рять, ся гає 800-1500°С.
Вог ни ща го рін ня є дже ре ла ми
га зо ви ді лен ня, іно ді до сить ін -
тен сив ни ми, при чо му ко жен
від вал ство рює зо ну не га тив -
ної дії на нав ко лиш нє се ре до -
ви ще ра ді усом до 3 км. При
цьо му у міс цях ви хо ду га зо вих
стру ме нів на по верх ні те ри ко -
нів утво рю ють ся різ ні тех но -
ген ні мі не ра ли: са мо рід на сір -
ка, на ша тир, а та кож низ ка ін -
ших спо лук, що мі стять спо лу -
ки сір ки і азо ту, які роз чи ня -
ють ся ат мо сфер ни ми опа да -
ми, заб руд ню ють ґрун ти і при -
род ні во ди [6].

Осо бли вою не без пе кою тех -
но ген не заб руд нен ня дов кіл ля
є для здо ров'я ді тей, які че рез
мор фо функ ціо наль ну нез рі -
лість ві дріз ня ють ся пі дви ще -
ною чут ли ві стю до заб руд ню -
ва чів, при цьо му імун ну си сте -
му ди ти ни слід роз гля да ти як
чут ли вий ін ди ка тор, що ві доб -
ра жає стан зов ніш ньо го се ре -
до ви ща [7, 8]. 

Ток сич ні ре чо ви ни кон цен -
тру ють ся у різ них си сте мах ор -
га ніз му ди ти ни — моз ку, імун -
ній ней ро ен до крин ній, а піз ні -
ше і ре про дук тив ній си сте мах.
Імун на си сте ма є тон ким ін ди -
ка то ром впли ву нав ко лиш ньо -
го се ре до ви ща на ор га нізм не -
зал еж но від ха рак те ру ді ю чо го
фак то ра. Дос лі джен ня міс це -
вих гу мо раль них чин ни ків імун -
ної си сте ми (іму но гло бу лі нів і
лі зо ци му сли ни вклю чно) є
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ПОКАЗАТЕЛИ ИММУНИТЕТА У ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЗОНЕ
ВЛИЯНИЯ ВЫБРОСОВ ТЕРРИКОНА
Глухова Е.И., Ермаченко А.Б., Куляс В.М.
Дана гигиеническая оценка состояния атмосферного воздуха в
районе размещения горящего террикона, изучены
закономерности распределения пыли и ее влияние на
показатели иммунитета у детей 3-10 лет, проживающих в этой
зоне. Установлена прямая корреляционная связь между
степенью загрязнения атмосферного воздуха и изменением
показателей иммунитета.

IMMUNITY INDEXES AT CHILDREN RESIDENT IN THE 
AFFECTED ZONE OF WASTE BANK
Glukhova O.I., Yermachenko O.B., Kulyas V.M.
Hygienical estimation of the state of atmospheric air in 
the district of placing of burning waste bank is given, 
to conformity to the law of distributing of dust and its 
influence on the indexes of immunity at children 3-10 years 
of resident in this area are studied. Direct correlation between 
the contamination degree of atmospheric air and change 
of immunity indexes is set.
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ють у на се ле но му пунк ті, де
від сут ні дже ре ла заб руд нен ня
ат мо сфер но го по ві тря (с.м.т.
Ста нич но-Лу гансь ке).

При про ве ден ні дос лі джень
ви ко ри сто ву вав ся ме тод спря -
мо ва но го від бо ру од но рід них
груп, що пі дви щує до сто вір -
ність, ста ти стич них да них. Кри -
те рі єм од но рід но сті груп бу ли
час меш кан ня у да но му ра йо ні,
три ва лість ві дві ду ван ня до-
шкіль ної або шкіль ної уста но -
ви, со ціаль ні і по бу то ві умо ви.

Іму но ло гіч не об сте жен ня ді -
тей ус іх груп пе ред ба ча ло вив -
чен ня та ких по каз ни ків міс це -
во го іму ні те ту: рів ня лі зо ци му
у сли ні не фе ло ме трич ним ме -
то дом, а та кож іму но гло бу лі нів
А (IgA) і G (IgG) і се кре тор но го
іму но гло бу лі ну А (sI gA) у сли ні
ме то дом ра ді аль ної іму но ди -
фу зії у ге лі за Ман чи ні.

Об роб ку ре зуль та тів про ве -
де но з ви ко ри стан ням лі цен -
зій но го па ке ту Med stat.

Ре зуль та ти об го во рен ня.
Ана ліз ста ну ат мо сфер но го по -
ві тря у ра йо ні роз мі щен ня те -
ри ко ну, що го рить, про ва див ся
за да ни ми марш рут них і ста -
ціо нар них по стів за пе ріод з
квіт ня по гру день. Як по ка за ли

на ші дос лі джен ня, рі вень заб -
руд нен ня ат мо сфер но го по ві -
тря у ме жах са ні тар но-за хи сної
зо ни пи лом був най ви щим на
від ста ні до 100 м від край ньої
ме жі те ри ко ну, при цьо му крат -
ність пе ре ви щен ня станови ла
1,9-2,2 ра зи. На від ста ні до
300 м цей по каз ник ста но вив
1,1-1,7 ра зи. Най ви щий рі вень
мак си маль но ра зо вих кон цен -
тра цій ре єс тру вав ся у са ні тар -
но-за хи сній зо ні у хо лод ний пе -
ріод року — 3,14 ра зи. Ана ло -
гіч ну зал еж ність вста но вле но
для цен траль ної ча сти ни
м. Сверд лов ська, де мак си -
маль но ра зо ві кон цен тра ції
виз на ча ли при близ но на то му
ж рів ні, що і у са ні тар но-за хи -
сній зо ні те ри ко ну (рис.). 

Як вид но з ри сун ка, сту пінь
заб руд нен ня по ві тря но го ба -
сей ну у ме жах са ні тар но-за хи -
сної зо ни був де що ви щим з
бе рез ня по сер пень і у ли сто -
па ді. Це пе ре ви щен ня зумо -
вле не тех но ло гіч ни ми про це -
са ми ре куль ти ва ції те ри ко ну,
що го рить, які про ва ди ли ся у
цей пе ріод і від по від но з біль -
шою за пи ле ні стю при ле глої те -
ри то рії.

По рів нян ня по каз ни ків за -
бруд нен ня по ві тря но го ба сей -
ну у ра йо ні те ри ко ну, що го -
рить, і цен траль ної ча сти ни
м. Сверд лов ська по ка за ло,
що від мін но сті у ве ли чи нах
ста но влять 1,12 ра зи (бе ре -
зень) і 1,85 ра зи (ли сто пад).
Се ред ні рів ні заб руд нен ня по -
ві тря са ні тар но-за хи сної зо ни
те ри ко ну і мі ста у ці ло му
відріз ня ли ся в 1,09 ра зи. Роз -
по діл се редньо до бо вих кон -
цен тра цій пи лу в ат мо сфер но -
му по ві трі у са ні тар но-за хи -
сній зо ні те ри ко ну, що го рить,
та у цен траль ній ча сти ні мі ста
бу ло при близ но та ким, як і при
оцін ці ре зуль та тів під фа кель -
них дос лі джень. Най ви щі рів ні
виз на ча ли ся у хо лод ний пе -
ріод ро ку. Крат ність пе ре ви -
щен ня ГДКс.д. пи лу по мі сту
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най об'єк тив ні ши ми ме то да ми
для виз на чен ня рів ня нес пе ци -
фіч ної ре зи стент но сті ор га ніз -
му. За до по мо гою зга да них по -
каз ни ків мож на вия ви ти при-
гно блен ня функ ції імун ної си -
сте ми і схиль ність до ро звит ку
нес пе ци фіч них зах во рю вань
[7-9].

Мета роботи — вив чи ти стан
гу мо раль но го іму ні те ту у ді тей,
які меш ка ють у зо ні впли ву ви -
ки дів те ри ко ну, що го рить.

Ма те рі а ли ме то ди. Для ви -
рі шен ня по ста вле них за дач за
ме то дич ну ос но ву бу ло прий -
ня то ком плекс су ча сних гі гі є -
ніч них, епі де мі о ло гіч них, ла бо -
ра тор них і ста ти стич них ме то -
дів дос лі джен ня.

Оцін ка ста ну по ві тря но го се -
ре до ви ща про вади ла ся за
кіль кіс ним вмі стом пи лу зва же -
них ре чо вин і га зо вих ком по -
нен тів у ви ки дах те ри ко ну, що
го рить. За галь ний вміст пи лу в
ат мо сфер но му по ві трі виз на -
чав ся у від по від но сті з ре ко -
мен да ці ями, ви сло вле ни ми у
РД 52.04.186-89. Про би від би -
ра ли ся на від ста ні 100-500 м
(1 зо на — ра йон роз мі щен ня
те ри ко ну, що го рить) і по над
500 м (2 зо на — центр
м. Сверд лов ська).

Для вста но влен ня взає -
мозв'яз ку між сту пе нем заб -
руд нен ня ат мо сфер но го по ві -
тря і ста ном нес пе ци фіч но го
іму ні те ту бу ло об сте же но 203
ди ти ни ві ком 3-10 ро ків, які
відві ду ють ди тя чі уста но ви,
роз та шо ва ні на від ста ні 100-
500 м від по рід но го від ва ла
(I гру па — 60 ді тей) і у цен трі
м. Сверд лов ська (II гру па —
51 дит.). Кон троль на гру па
(92 дит.) — це ді ти, які меш ка -

Рисунок
По каз ни ки вмі сту пи лу в ат мо сфер но му по ві трі у ра йо ні

роз мі щен ня те ри ко ну, що го рить, і цен тру 
м. Сверд лов ська за мі сяц ями ро ку
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ста но ви ла 3,0 ра зи і 4,0 ра зи
— по са ні тар но-за хи сній зо ні
те ри ко ну.

Се ред по каз ни ків нес пе ци -
фіч но го гу мо раль но го іму ні те -
ту ши ро ке по ши рен ня от ри ма -
ло вив чен ня вмі сту лі зо ци му у
біо ло гіч них се ре до ви щах ор га -
ніз му лю ди ни. Виз на чен ня ак -
тив но сті лі зо ци му надає
можли вість оці ни ти функ ціо -
наль ні осо бли во сті фа го ци тар -
ної ак тив но сті. Лі зо цим має
ши ро кий спектр ак тив но сті,
слу гує по каз ни ком по ру шен ня
як міс це вої, так і за галь ної ре -
зи стент но сті [12, 13].

Вста но вле но, що рі вень лі зо -
ци му у сли ні ді тей ос нов них
груп перебував у ме жах ві ко вої
нор ми і пе ре ви щу вав кон -
троль ні ци фри в 1,7 ра зи у
I гру пі (р<0,05) і в 1,3 ра зи — у
II гру пі (табл.). При вер тає ува гу
той факт, що по каз ни ки рів ня
лі зо ци му у ді тей I гру пи пе ре -
ви щу ють се ред нє зна чен ня ре -
фе рент них да них на 29%
(3,8 г/л). Збіль шен ня по каз ни -
ка ак тив но сті лі зо ци му сли ни
по рів ня но з кон троль ни ми по -
каз ни ка ми свід чить про на пру -
жен ня ме ха ніз мів адап та ції ор -
га ніз му.

Вив чен ня роз по ді лу ос нов -
них кла сів іму но гло бу лі нів є
обов'яз ко вим для оцін ки функ -
ціо ну ван ня міс це во го іму ні те ту.
Ці по каз ни ки до зво ля ють вия -
ви ти пер вин ні і вто рин ні іму но -
де фі цит ні ста ни у ви пад ку де я -
ких гос трих і хро ніч них зах во -
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рю вань, що су про во джу ють ся
змі на ми в імун ній си сте мі, а та -
кож бу ти мар ке ра ми ри зи ку їх -
ньо го ро звит ку.

При виз на чен ні рів нів IgG і IgA
від зна че но іс тот ні змі ни гу мо -
раль ної лан ки іму ні те ту. Вміст
іму но гло бу лі нів кла су G пе ре -
ви щу вав нор му в обох по рів ню -
ва них гру пах. Кон цен тра ція IgG
у сли ні ді тей ос нов них груп по -
рів ня но з кон тро лем пі дви щу -
ва ла ся з на бли жен ням до те ри -
ко ну, що го рить, на 21,0% у II
гру пі і на 60,0% — у I гру пі
(р<0,05).

Що до кон цен тра ції у сли ні
IgA, то во на бу ла до сто вір но
ниж чою (більш ніж удві чі) за
кон троль ні ци фри у ді тей ус іх
груп, що меш ка ють на заб руд -
не них те ри то ріях (табл.).

Імун на від по відь сли зо вої
обо лон ки верх ніх ди халь них
шля хів — най ва жли ві ший ком -
по нент пер шої лі нії за хи сту ор -
га ніз му від дії ан ти ге нів че рез
по верх ню сли зо вої. Ак тив ність
ан ти тіл зов ніш ніх се кре тів виз -
на ча єть ся переважно се кре -
тор ним IgA (sI gA). Він ві ді грає
ос нов ну роль в імун ній від по ві -
ді сли зо вої обо лон ки на міс це -
во му рів ні. На ми вста но вле но,
що вміст sI gA у сли ні ді тей ос -
нов них груп збіль шу вав ся з на -
бли жен ням до те ри ко ну і до -
сто вір но пе ре ви щив кон троль -
ні (р<0,05) по каз ни ки (табл.).

Вия вле но пря му зал еж ність
вмі сту лі зо ци му сли ни від sI gA
(r = 0,42) і IgG (r=0,35), а та кож
по мір ну зво рот ну ко ре ля цію
рів ня sI gA з кон цен тра цією IgA
(r=-0,51). Зни жен ня кон цен тра -
ції IgA і пі дви щен ня рів ня sIgA у
сли ні мо же, на на шу дум ку, бу ти
пов'яза ним з пі дви ще ним син -
те зом у сли зо вій оболонці
носоглот ки sI gA з IgA шля хом
при єд нан ня до ньо го се кре тор -
но го ком по нен та для пов но цін -
но го здій снен ня за хи сної функ -
ції ор га ніз му від дії шкід ли вих
чин ни ків зов ніш ньо го се ре до -
ви ща ма лої ін тен сив но сті.

Ана ліз ко ре ля цій но го взає -
мозв'яз ку по каз ни ків міс це во го
іму ні те ту і сту пе ня заб руд нен -
ня ат мо сфер но го по ві тря пи -
лом те ри ко ну, що го рить, під -
твер джує на яв ність пря мо го
силь но го зв'яз ку рів ня IgA
(r=0,72) і се редньої зво рот ної
ко ре ля цій ної зал еж но сті кон -
цен тра цій sI gA (r=-0,60), IgG
(r=-0,39) і лі зо ци му сли ни
(r=-0,41) від рів ня на бли жен ня
до те ри ко ну, що го рить, в ус іх
об сте же них гру пах ді тей. 

Та ким чи ном, про ве де ні до-
с лі джен ня по ка за ли, що тех но -
ген не заб руд нен ня ат мо сфер -
но го по ві тря зва же ни ми ре чо -
ви на ми те ри ко ну, що го рить,
сприя ло не тіль ки ін тен сив но -
му заб руд нен ню дов кіл ля, але
й на ко пи чен ню їх в ор га ніз мі.
Вия вле ні змі ни по каз ни ків
імун но го ста ту су свід чать про
на пру же ність ме ха ніз му адап -
та ції до заб руд нюю чих чин ни -
ків зов ніш ньо го се ре до ви ща,
що на да лі мо же сприя ти ро -
звит ко ві різ них іму но де фі цит -
них ста нів.

Вис нов ки
1. Роз по діл се редньо до бо вих

кон цен тра цій пи лу в ат мо сфер -
но му по ві трі у са ні тар но-за хи -
сній зо ні те ри ко ну, що го рить, і
цен траль ній ча сти ні мі ста був
та ким, як і при оцін ці ре зуль та -
тів під фа кель них дос лі джень.
Най ви щі рів ні виз на ча лись у хо -
лод ний пе ріод ро ку. Крат ність
пе ре ви щен ня ГДКс.д. пи лу по
мі сту ста но ви ла 3,0 ра зи і 4,0
ра зи — по са ні тар но-за хи сній
зо ні те ри ко ну.

2. Змі ни по каз ни ків імун ної
си сте ми — зни жен ня кон цен -
тра ції IgA (2,0-2,5 ра зи) в ос -
нов них гру пах, на ро стан ня
кон цен тра цій лі зо ци му сли ни
(1,3-1,7 ра зи), IgG (1,2-1,6 ра -
зи) і sI gA (1,5-1,9 ра зи) зал еж -
но від сту пе ня на бли жен ня до
те ри ко ну, що го рить, на да лі
мо жуть сприя ти ро звит ко ві різ -
них ім му но де фі цит них ста нів
дис ба лан су ме ха ніз мів іму но -
ре гу ля ції.

3. Ді ти, які меш ка ють у ра йо ні
впли ву ви ки дів те ри ко ну, от ри -
му ють до дат ко ве ае ро ген не
на ван та жен ня і на ле жать до
гру пи пі дви ще но го ри зи ку роз-
вит ку еко ло го зал еж них зах во -
рю вань, що по тре бує про ве -
ден ня про фі лак тич них за хо дів,
на пра вле них на пі дви щен ня
адап та цій них мо жли во стей ор -
га ніз му у ди тя чих ко лек ти вах,
роз та шо ва них на заб руд не ній
те ри то рії.

При міт ка: До сто вір ність від мін но стей що до кон тро лю: 
* — р < 0,05; ** — р < 0,01.

Та блиця 1
По каз ни ки гу мо раль но го іму ні те ту ді тей, які мешка ють 

у зо ні впли ву ви ки дів те ри ко ну, що го рить (М±m)

Група
Показник гуморального імунітету (межі норми)

Лізоцим, г/л IgG, г/л IgA, г/л sIgA, г/л

I група 5,0 ± 0,5* 0,152 ± 0,01* 0,142 ± 0,009** 0,49 ± 0,06*

II група 3,8 ± 0,4 0,115 ± 0,01 0,174 ± 0,01** 0,38 ± 0,04*

Контроль 2,9 ± 0,2 0,095 ± 0,007 0,351 ± 0,02 0,25 ± 0,02
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з вест но, что воз ни кно ве ние ра ка
лег ко го (РЛ) в зна чи тель ной сте -
пе ни за ви сит от воз дей ствия бы -
то вых (ку ре ние) и про из вод -
ствен ных кан це ро ген ных фак то -
ров [4, 6]. За гряз не ние ат мо -
сфер но го воз ду ха в угле до бы -
ваю щих ре гио нах об усло вле но в
ос нов ном вы бро са ми пред прия -
тий ба зо вых отра слей про мы ш-
лен но сти. Пред по ла га ет ся, что
чем боль ше вы бро сов в ат мо -
сфе ру при до бы че угля и его пе -
ре ра бот ке (сжи га нии) на ме тал -
лур ги че ских и те пло энер ге ти че -
ских пред при я тиях, тем вы ше по -
ка за те ли он ко ло ги че ской за бо -
ле ва е мо сти. Од на ко ха рак тер
этих вза имо свя зей изу чен не до -
ста точ но. В част но сти, до сих пор
не ис сле до ва ны осо бен но сти та -
ких вза имо свя зей в угле до бы -
ваю щих ре гио нах Рос сии и Ук ра -
и ны. В свя зи с эт им рас чет прог -
но зов ра зви тия он ко ло ги че ской
си туа ции и обос но ва ние пла ни -
руе мых ме ро прия тий ста но вят ся
весь ма про бле ма тич ны ми.

Цель на стоя ще го ис сле до ва -
ния — опре де лить об щие зако но -
мер но сти и ре гио наль ные осо -
бен но сти вза имо свя зей за бо ле -
ва е мо сти РЛ с ко ли че ством ат мо -
сфер ных вы бро сов ба зо вых отра -
слей про мы шлен но сти в Ке ме -
ров ской обла сти Рос сии (КО) и
До нец кой обла сти Ук ра и ны (ДО).

Ма те ри а лы и ме то ды. Дан -
ные о ко ли че стве впер вые вы яв -
лен ных слу ча ев за бо ле ва е мо сти
РЛ в КО вы бра ны из ос нов ных
форм ме ди цин ской до ку мен та -
ции ГУЗ "Обла стной кли ни че -
ский он ко ло ги че ский дис пан -
сер" г. Ке ме ро во (фор ма № 7
"Све де ния о за бо ле ва е мо сти
ЗН") за пе риод с 1990 по 2006 гг.
Дан ные о воз раст ной струк ту ре
на се ле ния Куз бас са пред ста вле -
ны Област ным упра вле ни ем ста -
ти сти ки.
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