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Етіологія раку гортані вивчена ще не 
достатньо. Значну роль у виникненні цього 
захворювання відводиться тютюнопалінню, 
яке відноситься до першої групи факторів, 
канцерогенних для людини.  

Тютюнопаління – це найбільш розпо-
всюджена хвороба на Землі, яка вже досить 
давно набула характеру прогресуючої епі-
демії. За останні 20 років спостерігається 
стабілізація поширення тютюнопаління се-
ред чоловічого та зростання серед жіночого 
населення [1, 3, 4, 11, 13, 21-23]. У 2000 р. у 
всьому світі число курців тютюну складало 
1,26 млрд., тобто цю звичку має 1/5 насе-
лення земної кулі, а серед дорослого насе-
лення – 1/3 [1, 10]. Сучасні дані свідчать 
про те, що у світі в цілому тютюнопаління 
охоплює 47% чоловіків та 12% жінок. Заре-
єстровано збільшення числа курців серед 
людей молодого віку та підлітків. Зараз у 
віці 16-17 років палять від 40 до 46% хлоп-
ців та близько 8% дівчат [10]. А як відомо, 
чим раніше людина почала курити, тим 
шкідливіший вплив куріння на організм [3, 
17].  

За даними ВООЗ, Україна в абсолют-
них цифрах займає 17-е місце серед усіх 
країн по вживанню сигарет, що складає 
1,5% від всіх сигарет у світі. Одночасно, 
населення України становить не більше 
0,85% населення Землі. Якщо у всьому світі 
на кожну людину припадає в середньому 
870 випалюваних за рік сигарет, то в Украї-
ні – 1500-1800, або близько 4,5 сигарети в 
день, тобто приблизно в 2 рази більше, ніж 
в середньому на земній кулі [15].  

Тютюнопаління є однією з головних 
причин передчасної смерті в країнах Євро-
пи. Визначено, що 32% випадків смерті се-

ред чоловіків у віці 35-69 років та 10% ви-
падків передчасної смерті серед жінок того 
ж віку пов’язані з палінням. Відсоток лета-
льних випадків внаслідок захворювання ор-
ганів дихання, пов’язаного з палінням, ще 
більший: 54% для чоловіків та 42% для жі-
нок [16, 18, 19]. Крім цього, важливе зна-
чення відіграє кількість викурених сигарет 
на добу і стаж курця. Вважають, що регуля-
рне викурювання 0,5-1 пачки сигарет на 
день скорочує тривалість життя курця на 3 
роки, 1-1,5 пачки – на 5 років, 1,5-2 пачки - 
на 10 років. Якщо людина викурює по 20-30 
сигарет протягом 25 років, то ймовірність 
захворіти на рак у неї збільшується порів-
няно з некурящими у 22 рази (А.В. Чаклін, 
цитовано за 3). В той же час паління змен-
шує тривалість життя на 9-15 років, а кожні 
3 сигарети для чоловіків і 2 – для жінок, 
якщо вони викурюються щодня, вкорочу-
ють очікувану тривалість життя на 1 рік [2]. 
За оцінкою експертів ВООЗ, від хвороб, 
пов’язаних з палінням, щорічно у світі вми-
рає 4 мільйони осіб [15]. 

Запалена сигарета продукує понад 
4000 різних хімічних речовин [1, 7-9, 16]. 
До складу тютюнового диму входять декі-
лька десятків канцерогенних речовин, в то-
му числі і поліциклічні ароматичні вуглево-
ди (ПАВ), летючі нітросполуки, тютюнос-
пецифічні нітрозоаміни, і багато інших, ко-
жна з яких віднесена Міжнародною агенці-
єю вивчення раку (МАВР) в групу доведе-
них (група 1) або підозрілих (група 2 А) на 
канцерогенність речовин. У газоподібній 
частині сигаретного диму виявлено водень, 
ціаністий водень, метан, окис азоту, анілін, 
низку окислених сполук – альдегідів, фено-
лів, кислот, складних ефірів та ін. Складо-
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вими твердої частини є нікотин та тютюно-
вий дьоготь (смола) [7]. З них канцероген-
ний ефект мають такі речовини: смола, ні-
котин, ароматичні вуглеводи, фенол, крезол, 
b-нафтиламін, бензопірен, катехол, нітроза-
міни, гідразин, хлоридвініл. Крім того, тю-
тюновий дим містить індол та карбахол, які 
прискорюють ріст пухлин [18]. Канцеро-
генність тютюнового дьогтю зумовлена 
тим, що в продуктах неповного згорання 
тютюну є цілий ряд різних хімічних канце-
рогенів: поліциклічні ароматичні вуглеводи, 
в тому числі і бенз(а)пірен, ароматичні амі-
ни, мономер вінілхлориду; пірен та ін. [7, 
12]. Д. Хофман (1977) за допомогою хемі-
люмінесцентного аналізу дослідив наяв-
ність нітрозосполук у тютюновому димі. 
Було підтверджено, що в димі сигарет міс-
тяться такі нітрозосполуки: N-
нітрозодиметиламін, N-нітрозодиетиламін, 
N-нітрозодиметиламін, N-
нітрозометилетиламін, N-нітрозопіролідин в 
межах 1-90 нг на сигарету [3]. Не менш не-
безпечним є і нікотин. Дослідження показа-
ли, що нікотин канцерогенний, він здатний 
посилювати розвиток пухлин під дією речо-
вин, що містяться в тютюновому дьогті [1]. 
Сигаретний дим має в складі також високо-
токсичні сполуки важких металів: свинцю, 
кадмію, нікелю, полонію, стронцію [7, 20, 
24]. Вони вважаються особливо небезпеч-
ними компонентами сигаретного диму, 
оскільки надходять в організм людини у 
вигляді аерозолю – хімічно та біологічно 
активної форми [10].  

Вважається, що найнебезпечнішими є 
сигарети і цигарки. Дим від них має слабо-
кислу реакцію і легше вдихається, аніж 
більш лужний сигарний і трубочний дим. 
При курінні сигарет і цигарок біля 90% 
продуктів згорання тютюну затримується в 
органах дихання курця, осідаючи на слизо-
ву оболонку. Куріння знижує миготливий 
рух епітелію слизової оболонки дихальних 
шляхів, що сприяє накопиченню в них шкі-
дливих речовин, в тому числі і канцероге-
нів. Кількість пошкоджених клітин епітелію 
зростає пропорційно викуреним сигаретам. 
При згоранні тютюну в сигареті утворюєть-
ся більш висока температура (7500С), що 
зумовлює більшу появу поліциклічних аро-
матичних вуглеводів, аніж при згоранні тю-

тюну в трубці або сигарі (250-3500С). Най-
більшу шкоду, ймовірно, приносить остання 
третина сигарети. Коли сигарету докурю-
ють до кінця, накопичення дьогтю і нікоти-
ну вже досить значне, а кількість перехо-
дить – в даному випадку – в негативну 
якість [3]. 

 Патогенність сигаретного диму знач-
но посилює і його радіоактивна токсичність, 
зумовлена наявністю у складі деяких сортів 
тютюну (турецького, американського та 
іранського виробництва) близько двох деся-
тків елементів, серед яких – радіоактивні 
сполуки калію, урану, телуру, полонію, 
стронцію. Підраховано, що доза опромінен-
ня людини, яка викурює 2 пачки сигарет за 
день (внаслідок поглинання радіоактивних 
іонів полонію), може досягати за 25 років 2 
Зв (у середньому 80 мЗв на рік). За іншими 
даними, при викурюванні 20 сигарет за день 
протягом року курець зазнає опромінення, 
що відповідає дозі від 200 рентгенівських 
обстежень [5]. 

Крім цього, технологія вирощування 
тютюну передбачає застосування пестици-
дів, значна частина яких потрапляє в орга-
нізм людини шляхом вдихання сигаретного 
диму. Тютюн адсорбує з ґрунту і накопичує 
у своєму листі також важкі метали, що по-
трапляють у довкілля, головним чином, 
внаслідок згорання масел і палива від авто-
мобільного транспорту [6, 20, 24].  

 
Мета роботи 
Мета роботи – дослідити можливі фа-

ктори, що сприяли розвитку раку гортані у 
людей віком до 50 років: професія, профма-
ршрут, куріння, а щоб оцінити надходження 
в організм людини ксенобіотиків, компоне-
нтів сигаретного диму, провести дослі-
дження складу мікроелементів в сигаретах. 

 
Матеріали і методи 
Щоб дослідити фактори, що сприяли 

розвитку раку гортані у людей віком до 50 
років, було обстежено 89 осіб, прооперова-
них з приводу раку гортані у ЛОР-
відділенні Львівської обласної клінічної лі-
карні за 7 років (період 1998- 2004 рр.). 
Хворі були розподілені на 2 підгрупи: а під-
група – 37 обстежених ретроспективно за 3 
роки (прооперовані в період 1998-2000 рр.); 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №2, 2009 66 

б – підгрупа – 52 обстежених проспективно 
за 4 роки (прооперовані в період 2001-2004 
рр.). 

Проводилося вивчення детального ана-
мнезу життя пацієнтів віком до 50 р. З раком 
гортані, прооперованих з цього приводу у 
ЛОР-відділенні Львівської обласної клінічної 
лікарні (період 1998-2004 рр.): у 1-й групі – 
(ретроспективних хворих) – при безпосеред-
ньому контакті з ними, або родичами, якщо 
пацієнт помер; у 2-й групі (проспективних 
хворих) – при безпосередньому контакті з 
ними. Розроблено спеціальну анкету, в якій 
основними пунктами, крім паспортних даних, 
зафіксовано наступне: скарги; анамнез хворо-
би; анамнез життя (детально вивчалися шкід-
ливі звички, особливо куріння, причому вра-
ховувався стаж курця і середня кількість ви-
курених сигарет за добу).  

Щоб оцінити надходження в організм 
людини ксенобіотиків, компонентів сигаре-
тного диму, за ініціативою академіка Д.Д. 
Зербіно, виконувалося дослідження мето-
дом рентген-флюоресцентного аналізу, еле-
ментного складу 4 сортів часто вживаних в 
Україні сигарет: а) “Magna classic” (“Джей 
Ті”), б) “Chesterfield lights”, в) “Bond lights”, 
г) “Marlboro lights” (АТ “Філіп Морріс 
Україна”). 

Дослідження сигарет здійснювалося 
наступним чином: брали з різних пачок по 3 
сигарети кожного сорту. Було досліджено 
10 класичних сигарет і 12 легких. З тютюну, 
паперу і фільтру кожної незапаленої сигаре-
ти, попелу і фільтру активно викуреної си-
гарети виготовлялись стандартні проби у 
вигляді спресованих таблеток масою 50 мг. 
Спектрометричні виміри проводилися на 
ретген-флюоресцентному спектрометрі по 
двічі для кожної проби окремо, після чого 
розраховувались середні значення. Концен-
трація кожного хімічного елемента (КЕ), в 
димі від сигарет визначалась за таким спів-
відношенням: КЕд = (КЕт + КЕпр + КЕфІ) – 
(КЕпл + КЕфІІ), де КЕд – концентрація еле-
мента в димі однієї сигарети; КЕт – концен-
трація елементу в тютюні однієї сигарети; 
КЕпр – концентрація елемента в папері від 
однієї сигарети; КЕфІ – концентрація еле-
мента в фільтрі від однієї незапаленої сига-
рети; КЕпл – концентрація елемента в попе-
лі від однієї сигарети; КЕфІІ – концентрація 

елемента у фільтрі від однієї викуреної си-
гарети. Дослідження сигарет виконувалось 
на тому ж приборі, що і дослідження фільт-
рів респіраторів: на портативному рентген-
флюоресцентному аналізаторі „ElvaX-Med”, 
розробленому НТЦ „Віріа” (на базі рентген-
флюоресцентного спектрометра „ElvaX” 
ООО „Елватех”, Україна, Київ), в науково-
технічному центрі „Віріа –LTD”. 

 
Результати 
При детальному вивченні шкідливих 

звичок у 89 хворих на рак гортані віком до 
50 років виявилося, що 87 (97,75%) з них 
курили, причому більшість почали курити 
на другому десятилітті життя. Обстежувані 
нами викурювали таку кількість сигарет на 
добу: до 20 сигарет – 63 особи, більше 20 
сигарет – 20 і менше 20 сигарет – 4. Стаж 
курця становив 35-37 років – у 14 пацієнтів; 
25-30 років у 16, до 20 років – у 43, 10-15 
років – у 9 і менше 10 років – у 5. 

У багатьох роботах вказується, що ку-
ріння є важливим фактором ризику виник-
нення раку гортані. Однак ніхто не прово-
див визначення мікроелементів, які входять 
до складу сигарет.  

Аналіз результатів дослідження еле-
ментного складу часто вживаних в Україні 
сигарет методом рентген-флюоресцентної 
спектрометрії засвідчив, що концентрація 
головних хімічних елементів у димі активно 
викурених сигарет різних сортів є приблиз-
но однаковою. Помітну різницю у вмісті 
окремих його складників виявлено в проце-
сі порівняння диму, виділеного з сигарет 
класичного і легких сортів. 

У цих зразках сигарет і димі, що виді-
ляється в процесі куріння, знайдено сірку, 
хлор, калій, кальцій, бром (табл. 1) і прак-
тично весь спектр важких металів: свинець, 
кадмій, хром, марганець, залізо, мідь, стро-
нцій, нікель, цинк (табл. 2). 

За даними аналізу елементного складу 
диму класичних сигарет, найбільша частка в 
ньому належить кальцію (45%), калію 
(42,5%), менша – сірці (9,5%) і хлору 
(1,6%). У димі легких сигарет їхній вміст 
менший приблизно на 35-40%. Концентра-
ція інших елементів виявилася практично 
однаковою в обох видах сигарет. Загальна 
частка важких металів у димі сигарет стано-
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вить 1,1% у класичних та 1,7% – у легких 
сортах сигарет. Найбільший вміст в сигаре-
тному димі заліза (57,5%), друге місце поді-

ляють марганець (14,7%) та стронцій (15%). 
За ними йдуть цинк (7,3%), мідь (3%), хром 
(1,2%) і свинець (0,5%). 

 
  
 

Таблиця 1 

Середня концентрація деяких хімічних елементів у димі однієї сигарети  
класичного (“Magna classic”) і легких (“Chesterfield lights”, “Bond lights ”, “Marlboro lights”)  

сортів (мг на 1 сигарету) 

Хімічний елемент, мг (M±n) 
Досліджувані сигарети 

S Cl K Ca Br 

Класичні: “Magna classic” 1,28±0,26 0,22±0,018 5,72±0,11 6,07±0,12 0,04±0,001 
Легкі: “Chesterfield lights”, 

“Bond lights ”, “Marlboro lights” 0,29±0,058 0,03±0,023 3,78±0,077 3,72±0,07 0,04±0,001 

 

Таблиця 2 

Середня концентрація важких металів у димі однієї сигарети 
класичного (“Magna classic”) і легких (“Chesterfield lights”, “Bond lights ”, “Marlboro lights”)  

сортів (мкг на 1 сигарету) 

Хімічні елементи, мкг (M±n) Досліджувані 
сигарети Sr Cr Cd Mn Fe Pb Zn Cu Ni 
Класичні: 
“Magna 
classic” 

25,51±0,51 1,80±0,54 0,07±0,014 22,65±1,36 88,73±2,66 0,74± 0,15 11,33±0,68 4,66±0,47 0,36±0,07

Легкі: 
“Chester. 

lights”, “Bond 
lights”, “Marl-

boro lights” 

14,87±0,30 2,15±0,63 0,05±0,01 30,14±1,81 92,80±2,78 0,66±0,12 10,83±0,65 5,22±0,49 0,04±0,01

 
 

 
Наявність у сигаретному димі такого 

розмаїття хімічних елементів, надходження 
їх в організм у вигляді аерозолю, здатність 
окремих ксенобіотиків до кумуляції, потен-
ціювання дії внаслідок поєднання та комбі-
нованого впливу зумовлюють його високу 
токсичність.  

При дослідженнях було виявлено за 
допомогою рентгено-флюоресцентного ана-
лізатора “Elva X”, що при викурюванні не 
менше 20 сигарет за добу в організм курця 
за 20 років може потрапити майже 2 кг різ-
них хімічних речовин. Найбільша частка 
серед них припадає на кальцій (886 г), калій 

(835 г), хлор (32 г). За цей період загальна 
середня кількість важких металів (свинець, 
кадмій, хром, марганець, залізо, мідь, стро-
нцій, цинк, нікель) може досягти 23 г. При 
цьому куріння легких сигарет не зменшує 
ризик надходження в організм сполук важ-
ких металів, оскільки концентрація останніх 
в сигаретному димі не залежить від їхнього 
сорту [6]. 

За нашими даними, переважна біль-
шість курців, у яких виявлено рак гортані у 
віці до 50 років, викурювали протягом 10 
років не менше 20 сигарет на добу. Врахо-
вуючи цю обставину, ми спробували оці-
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нити, яка кількість хімічних елементів мо-
же потрапити в організм курця з димом  
20 сигарет за 1 добу, 1 рік, 10 і 20 років 
(табл. 3). 

На підставі підрахунків ми зробили ви-
сновок, що в разі викурювання не менше 20 
сигарет на добу за 20 років у організм може 

потрапити майже 886 г кальцію, 835 г калію, 
187 г сірки, 32 г хлору. Сумарна кількість 
виявлених в сигаретному димі важких мета-
лів (свинець, кадмій, хром, марганець, залізо, 
мідь, стронцій, цинк, нікель) досягає за цей 
період 23 г і є однаковою як для класичних, 
так і для легких сортів сигарет. 

 
 

Таблиця 3 

Середня сумарна кількість деяких хімічних елементів, які вдихає курець  
з димом 20 сигарет класичного (“Magna classic”) і легких (“Chesterfield lights”,  
“Bond lights ”, “Marlboro lights”) сортів протягом 1 доби, 1 року, 10 та 20 років 

Кількість хімічних елементів в 20 сигаретах 

1 доба 1 рік 10 років 20 років 

кл. легкі кл. легкі кл. легкі кл. легкі 
Хімічні 
елементи 

мг г г г 
S 
Cl 
K 
Ca 
Br 

25,6 
4,4 

114,4 
121,3 

0,8 

5,8 
0,6 

75,6 
74,4 
0,7 

9,4 
1,6 

41,6 
44,3 
0,3 

2,1 
0,2 

27,6 
27,1 
0,3 

93,5 
16,1 

417,7 
442,9 

2,9 

21,1 
2,3 

275,8 
271,4 

2,7 

187,0 
32,3 

835,3 
885,8 

5,8 

42,1 
4,6 

551,6 
542,8 
5,4 

 мкг мг мг г 
Sr 
Cr 
Cd 
Mn 
Fe 
Pb 
Zn 
Cu 
Ni 

510,2 
36,0 
1,4 

451,0 
1774,6 
14,8 

226,6 
93,2 
7,2 

297,4 
43,0 
0,9 

602,8 
1856 
13,2 

216,6 
104,4 

0,8 

186,2 
13,1 
0,5 

164,6 
647,7 

5,4 
82,7 
34,0 
2,6 

108,5 
15,7 
0,3 

220,0 
677,4 
4 ,8 
79,1 
38,1 
0,3 

1862,2 
131,4 

5,1 
1646,2 
6477,3 
54,0 

827,1 
340,2 
26,3 

1085,5 
156,9 

3,4 
2200,2 
6774,4 
48,2 

790,6 
381,1 

2,9 

3,7 
0,3 

0,01 
3,3 

12,9 
0,1 
1,7 
0,7 

0,05 

2,2 
0,3 

0,01 
4,4 

13,6 
0,1 
1,6 
0,8 

0,005 
  
 
 
Висока токсичність і здатність важких 

металів до кумуляції, швидке їх надходжен-
ня через дихальні шляхи в організм, значна 
біологічна активність аерозольної форми 
створюють передумови для того, що пере-
важна їхня частка може залишитися в орга-
нізмі курця. 

Висновки 
При дослідженні шкідливих звичок у 

89 хворих на рак гортані віком до 50 років 
виявилося, що 87 (97,75%) з них курили, 
при чому більшість почали курити на дру-
гому десятилітті життя.  

Дослідження хімічного складу часто 
вживаних в Україні сигарет (метод рентген-

флюоресцентної спектрометрії) свідчить 
про те, що найбільшу концентрацію в сига-
ретному димі має залізо (до 57,5%), друге 
місце поділяють марганець (14,7%) та стро-
нцій (15%), за ними йдуть цинк (7,3%), мідь 
(3%), хром (1,2%) і свинець (0,5%). Серед 
визначних елементів були і такі, що відне-
сені до небезпечних та шкідливих речовин і 
виробничих факторів, вплив яких може ви-
кликати розвиток злоякісної пухлини поро-
жнини рота, дихальних шляхів (згідно з по-
становою Кабінету міністрів України „Про 
затвердження переліку професійних захво-
рювань” від 8.11.2000 р.), а саме: залізо та 
хром. 
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РОЛЬ КУРЕНИЯ В РАЗВИТИИ РАКА 
ГОРТАНИ У БОЛЬНЫХ В ВОЗРАСТЕ  

ДО 50-ТИ ЛЕТ 

Крук М.Б., Москалык О.Е., Бариляк А.Ю. (Львов) 

Р е з ю м е  

Представлены данные обследования 89 
больных раком гортани в возрасте до 50 лет. Об-
наружено, что 87 (97,75%) из них курили. Боль-
шинство начала курить во втором десятилетии 
жизни. Средний стаж курильщика составлял 20 
лет. Анализ данных исследования элементного 
состава часто использующихся на Украине сигарет 
методом рентген-флюоресцентной спектрометрии 
засвидетельствовал, что концентрация главных 
химических элементов в дыме активно выкурен-
ных сигарет разных сортов приблизительно рав-
ная. В этих образцах и в дыме выкуренных сигарет 
обнаружено серу, хлор, калий, кальций, бром и 
фактически весь спектр тяжелых металлов: сви-
нец, кадмий, хром, марганец, железо, медь, строн-
ций, никель, цинк. 

ROLE OF SMOKING IN DEVELOPMENT OF 
LARYNGEAL CANCER IN PATIENTS UNDER 

THE AGE OF 50 YEARS 

Kruk M.B., Moskalyk O.Ye., Barylyak A.Yu. (Lvov) 

S u m m a r y  

It was presented results of examination of 89 
patients with laryngeal cancer, all of them under age 
of 50 years. Was discovered, that 87 (97.75%) among 
them were smokers. Mostly they start to smoke in the 
second decade of their life. Middle experience of 
smoker was nearly 20 years. By analysis of data re-
search of x-ray-fluorescent spectrometry method for 
the element composition of the most often used ciga-
rettes in Ukraine was shown, that concentration of 
main chemical elements is approximately equal in 
smoke from different sorts of cigarettes. In these 
specimens and in smoke of the smoked out cigarettes 
was found out sulphur, chlorine, potassium, calcium, 
bromine and actually all spectrum of heavy metals: 
lead, cadmium, chrome, manganese, iron, copper, 
strontium, nickel, zinc. 

 




