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М
ало хто в сучасному 

світі харчується 

виключно тими про-

дуктами, які власноруч 

вирощує чи виготовляє. Більшість 

покладається у цій справі на 

зусилля інших людей, які спеці-

алізуються в тій чи іншій галузі 

харчової промисловості. Ми спо-

діваємося, що ці інші люди став-

ляться до своєї справи сумлінно, 

однак багато хто має підозри, 

що це не так. Ці підозри (в деяких 

випадках – цілком виправдані) є 

живильним ґрунтом для так званої 

харчової неофобії – страху перед 

продуктами, технологія виробниц-

тва яких є складною і незрозумі-

лою пересічному споживачеві. 

Взагалі, людська природа така, 

що ми з підозрою ставимося до 

всього нового або незрозумілого, 

а коли йдеться про їжу – ця пі-

дозріливість набуває особистіс-

ного забарвлення і може бути 

дуже серйозною. Харчові нео-

фоби трактують усі нові харчові 

технології та нові хімічні речовини 

в продуктах харчування як екс-

периментальні, штучні і дуже ри-

зиковані для здоров’я. Ці люди 

не довіряють думці жодних екс-

пертів у харчовій галузі, вважаючи 

результати будь-якої експертизи 

нових продуктів непереконливими.

Хемофобія 
як психічний розлад

Хемофобія – деструктивний 

страх перед будь-якими хімічни-

ми сполуками, що часом набуває 

форми манії або параної, коли 

людина відмовляється від вжи-

вання та користування всім, що 

може їх містити. Хемофобія не має 

жодного стосунку до здорового 

харчування або екологічно без-

печного життя, оскільки, на від-

міну від прихильників здорового 

способу життя, хемофоб відмов-

ляється від хімії як такої, включа-

ючи ліки, мило, пральні порошки, 

будь-які синтетичні матеріали 

(тканини, пластмаси, гуми тощо).

На думку фахівців, хемо-

фобія виникає, як правило, на 

фоні якогось іншого психічного 

захворювання, будучи майже 

завж ди не основним, а супутнім 

його симптомом. Здебільшого, 

на хемофобію страждають люди, 

які зовсім не розуміються на хімії 

та фізіології та формують власне 

уявлення про вплив на їхній ор-

ганізм (зазвичай руйнівний і не-

гативний) різних хімічних сполук.

Напади хемофобії можуть 

проявлятися не тільки у вигляді 

панічного страху перед хіміч-

ними сполуками або харчовими 

добавками, що супроводжують-

ся нападами задухи, панічними 

атаками, стрибками пульсу, але 

і різними шкірними проявами, та-

кими як алергія, екзема, висип 

у роті, почервоніння очей. Людина, 

яка страждає на гостру форму 

хемофобії, може відмовитися не 

тільки від користування звичними 

побутовими речами, а й від їжі, 

що містить смертельно небез-

печні, на її думку, хімічні добавки. 

Крім того, таке ставлення до хімії 

хемофоб може проектувати на 

своїх рідних і дітей, забороняючи 

їм користуватися і вживати все 

те, що він вважає небезпечним.

Також хемофоб може від-

мовлятися виходити на вулицю, 

повну «задушливих вихлопних 

газів», почати відчувати страх 

перед «всюдисущою радіацією», 

«шкідливим випромінюванням 

мобільних телефонів». І що най-

гірше – відмовлятися від прийому 

лікарських препаратів, через що 

навіть звичайний грип може стати 

для нього смертельною хворобою.

Втім, хемофобія як психічний 

розлад є крайнім проявом страху 

перед хімічними продуктами. Най-

частіше ми стикаємося зі значно 

м’якшими проявами харчових і тех-

нологічних фобій, які властиві пси-

хічно здоровим людям і закорінені 

в особливостях психології людей.

Люди не вірять 
експертам

Слід сказати, що думки спеці-

алістів щодо ризиків, пов’язаних 

з харчуванням, суттєво різняться 

з поширеною громадською думкою 

з цих питань (рисунок). Так, експер-

ти одностайно вважають, що най-

більший ризик для здоров’я людей 

походить від зараження продуктів 

харчування мікробами. На другому 

місці ризиків – переїдання, тобто 

споживання більшої кількості ка-

лорій, ніж потрібно організму для 

нормальної життєдіяльності, що 

призводить до ожиріння і гіпер-

холестеринемії. Далі в ієрархії за-

гроз – забруднення довкілля, що, 

відповідно, означає забруднення 

продуктів харчування. На нижчих 

сходинках загроз – вплив природ-

них токсинів, сільськогосподар-

ських хімічних речовин (включаючи 

пестициди) і харчових добавок.

Що стосується перших двох 

позицій цієї ієрархії загроз, існує 

статистика щорічної смертності 

ХАРЧОВА НЕОФОБІЯ 
ЯК ПОШИРЕНА ПОВЕДІНКОВА ТЕНДЕНЦІЯ 
В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Рисунок. Ієрархія ризиків, пов’язаних зі споживанням їжі: думка експертів і громадська думка
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з названих причин. Водночас, 

випадки смертей від залишків 

пестицидів або харчових добавок 

є рідкісними, і жодних узагальне-

них даних з цього приводу немає. 

Проте громадська думка, схоже, 

розставляє пріоритети харчових 

ризиків у зворотному порядку, 

демонструючи значно більше 

занепокоєння з приводу нових 

хімічних речовин і пестицидів, 

аніж небезпек, пов’язаних з ре-

альними загрозами для здоров’я 

та життя. Зокрема, багато до-

сліджень показують, що першу 

позицію серед побоювань спо-

живачів посідають залишки пес-

тицидів у продуктах харчування. 

Науковці, які досліджують по-

ведінку людей і особливості форму-

вання громадської думки, наводять 

багато прикладів, коли позиція спо-

живачів різниться від оцінки експер-

тів. Скажімо, пересічні люди вважа-

ють одним із найнебезпечніших для 

життя факторів ядерну енергію, тоді 

як фахівці відводять їй місце десь 

у другій десятці ризиків. Парадок-

сально, що пов’язане з радіаційним 

опроміненням рентгенівсь ке дослі-

дження люди зазвичай вважають 

менш ризикованим, ніж інші більш 

сучасні види обстежень, хоча екс-

перти мають з цього приводу проти-

лежну думку. Страх людей перед 

пестицидами і харчовими добав-

ками в продуктах харчування – тієї 

самої природи, що й страх перед 

радіацією. В його основі – відносна 

новизна ризику і уявлення про ка-

тастрофічний потенціал продукту.

Висока чутливість людей 

до нових ризиків може здавати-

ся ірраціональною, пов’язаною 

з необізнаністю, забобонною чи 

навіть параноїдальною. Адже це 

ті самі споживачі, які щорічно ви-

курюють мільярди сигарет – а тут 

вони вимагають вилучення з про-

дуктів харчових добавок, маса 

яких становить менше одного 

грама на рік на людину. З іншого 

боку, споживачі мають певні під-

стави зі скепсисом ставитися до 

експертних оцінок. Хіба інженери-

атомники свого часу не хвалили-

ся, що вірогідність катастрофи 

типу Чорнобильської аварії ста-

новить менше одного шансу на 

мільйон? Однак цей шанс реалі-

зувався, драматично зачепивши 

долі сотень тисяч людей. Тому й не 

дивно, що думку експертів у галузі 

харчування люди також сприй-

мають з певним скепсисом, на-

томість радо підхоплюючи різно-

манітні псевдонаукові міфи про 

«корисність» і «шкідливість» тієї чи 

іншої їжі. Значною мірою харчову 

неофобію підігріває схильність 

засобів масової інформації фіксу-

вати увагу на негативних новинах 

і «роздмухувати» всілякі сенсації.

Насправді, у наші дні на ринку 

розвинених країн практично не 

існує небезпечних продуктів хар-

чування. На відміну від минулого, 

коли ті чи інші харчові продукти по-

трапляли до групи ризику, сьогодні 

ця сфера жорстко контролюється 

державними органами, і ризик для 

здоров’я, за винятком звичайних 

харчових отруєнь в результаті по-

трапляння бактерій або гістамінів, 

є просто мізерним. Контроль за 

харчовою галуззю в Європі зни-

зив імовірність виникнення ризиків 

до рівня менше, ніж один шанс на 

мільйон, а практично – ще нижче.

Хімія і їжа: 
нерозривний зв’язок

Інша причина харчової нео-

фобії – те, що споживачі зовсім не 

розуміються на хімії. В уявленні ба-

гатьох людей харчі та хімія є несу-

місними поняттями, але насправді 

більшість хімічних речовин, що 

додаються до харчових продуктів, 

присутні в тих чи інших натураль-

них продуктах. Для хімічно неосві-

чених людей зовсім незрозуміло, 

чим взагалі займаються інженери-

хіміки харчових виробництв – 

адже вони переконані, що хімія 

не має нічого спільного з їжею.

У людини, що є невігласом у хі-

мії, звичайний перелік інгредієнтів 

на упаковці продукту харчування 

викликає тривогу. Адже в ньому 

присутні незрозумілі хімічні тер-

міни, які лише розпалюють по-

гані підозри тих, хто цих термінів 

не розуміє. Як наслідок – навіть 

найбільш безневинні хімікати 

стають жертвами хімічного не-

вігластва та харчової неофобії.

«От я по телевізору 
бачив програму…»

Реклама продуктів на теле-

баченні, безумовно, орієнтується 

на суспільні настрої. «Якщо інші ви-

робники використовують шкідливу 

хімію, то ми виготовляємо наш про-

дукт виключно з натуральних склад-

ників!», – запевняють нас дуже щирі 

голоси з райдужних рекламних 

роликів. Без холестерину, без солі, 

без консервантів, без штучних барв-

ників, без штучних ароматизаторів, 

без цукру, без цукрозамінників, 

без добавок, без нітратів, без жод-

них хімічних речовин… Вочевидь, 

на багатьох людей така реклама 

впливає, спонукаючи їх купувати 

саме цей «цілком натуральний» про-

дукт. І лише досвідчений і добре 

освічений споживач усвідомлює, 

що твердження про «стовідсотко-

ву натуральність» не має анінай-

меншого відношення до правди, 

оскільки жодне сучасне масштабне 

харчове виробництво не може обі-

йтися без хімічних компонентів. 

Дуже часто джерелом неправ-

дивої інформації стають телевізійні 

програми в жанрі «розслідуван-

ня», присвячені якості і впливу 

на здоров’я тих чи інших продуктів. 

Намагаючись утримати телевізійну 

аудиторію, журналісти з усіх сил 

намагаються приголомшити гляда-

ча, ошелешити його скандальними 

фактами, перевірити правдивість 

яких він не має змоги. При цьому 

зерна правди змішуються з міфами, 

байками і вигаданими «страшилка-

ми», створюючи ефект максималь-

ної правдоподібності. Чимало людей 

схильні сприймати таку інформацію 

за чисту монету, відмовляючись 

розуміти, що насправді ці програ-

ми належать до розважального 

жанру й націлені виключно на 

зростання рейтингу телевізійного 

каналу. Таким чином, мас-медіа ре-

гулярно підживлюють у споживачів 

ірраціональний страх перед хіміч-

ними речовинами, вдягаючи його 

в яскраві обгортки байок і міфів.

Як можна 
раціонально 
протистояти 
харчовій неофобії?

Чи можна перебороти суспільну 

тенденцію до харчової неофобії, 

зокрема хемофобії? Як змусити 

громадськість почути думку екс-

пертів, які запевняють, що хімічні 

компоненти в продуктах харчуван-

ня у пропонованих спеціалістами 

харчової промисловості дозах є 

не лише абсолютно безпечними 

для здоров’я людей, але в багатьох 

випадках – захищають від таких 

цілком реальних загроз, як мікробне 

зараження? Завдання складне і, 

вочевидь, потребує спільних зусиль 

багатьох сторін, насамперед – на-

уковців і споживачів. Можливо, 

варто зробити акцент на реальних, 

науково обґрунтованих даних, зо-

крема щодо причин захворюваності 

на рак (таблиця), які показують 

справжню картину ризиків для жит-

тя та здоров’я, що жодним чином 

не свідчить про наявність «хімічної» 

загрози від продуктів харчування.

Тільки докладна розмова допо-

може відновити довіру суспільства 

до експертної думки щодо безпе-

ки харчових продуктів. Експерти 

мають бути готові надавати гро-

мадськості найсумлінніші відпо-

віді на всі запитання, які їм будуть 

поставлені. Адже бажання людей 

споживати безпечну їжу без ри-

зику для здоров’я є цілком при-

родним. Громадськість, зі свого 

боку, має прийняти той науковий 
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факт, що повна відсутність ризи-

ку в сучасному світі є ідеальною 

умовою, яка на практиці – недо-

сяжна; в реальності ж можна 

говорити лише про мінімізацію 

ризику до настільки мізерних по-

казників, що не становлять жодної 

загрози для здоров’я людей.

Підготовлено редакцією 

журналу «Мистецтво лікування»

Таблиця*. 
Доведені фактори ризику розвитку раку

Групи ризику Канцерогени Орган ураження, або тип раку Важливі зауваження

Активні курці

Тютюновий дим, що є неоднорідною 
сумішшю, до складу якої входять аро-
матичні вуглеводи, бензпірен, феноли, 
органічні сполуки (нітрозамін, гідразин, 
вінілхлорид, толуїдин та ін.), неорганічні 
сполуки миш'яку та кадмію, радіоактивні 
полоній, олово та вісмут

Легені, ротова порожнина, носоглотка, 
носові і навколоносові пазухи, гортань, 
шлунок, стравохід, підшлункова залоза, 
печінка, нирки, сечовивідні шляхи, 
сечовий міхур, шийка матки та кістковий 
мозок

Куріння – основна причина злоякісних 
новоутворень

Колишні курці Тютюновий дим (див. вище)

Легені, порожнини рота, носа і глотки, 
носові і навколоносові пазухи, гортань, 
шлунок, стравохід, підшлункова залоза, 
печінка, нирки, сечовивідні шляхи, сечо-
вий міхур, шийка матки та кістковий мозок

Ризик раку у колишніх курців знижується 
пропорційно до збільшення строку після 
відмови від куріння

Споживачі жувального і нюхального 
тютюну

Нітрозаміни – похідні нітратів, 
що містяться в тютюні

Ротова порожнина, носоглотка, 
підшлункова залоза

Експерименти на тваринах показують 
серйозну руйнівну дію нітрозамінів

Пацієнти, що отримують певні види 
терапевтичного лікування 

Знеболювальні препарати, що містять 
фенацетин; діетилстілбестрол; цикло-
фосфамід та інші цитотоксичні препарати 
(в тому числі комбінації), комбіновані 
протизаплідні препарати з естрогеном 
і прогестогеном 

Органи ураження та типи раку залежать 
від конкретного препарату. Зокрема, 
вони включають лейкемію, рак молочної 
залози, рак печінки, рак нирки тощо

У цій таблиці перелічено лише частину 
препаратів, які мають канцероген-
ний ефект. Як правило, ці препарати 
призначають у випадках, коли користь 
від їхнього застосування суттєво переви-
щує ризики

Споживачі надмірних доз алкоголю, 
особливо ті, хто також є активними 
курцями

Напої, що містять алкоголь Ротова порожнина, стравохід, печінка, 
молочні залози

Немає даних, що надмірне споживання 
якогось окремого типу алкогольних 
напоїв (пива, вина або спиртів) є більш 
або менш шкідливим

Особи, діяльність яких пов’язана 
із впливом шкідливих хімічних речовин

Бензо[α]пірен, азбест, вінілхлорид, 
іонізуюче випромінювання, радон, 
бензол, сполуки Cr VI, Ni, As, Cd; ТХДД; 
формальдегід

Органи ураження та типи раку залежать 
від конкретного хімічного або радіацій-
ного канцерогену. Найчастіше це легені, 
сечовий міхур і шкіра

У цій таблиці перелічено лише частину 
шкідливих речовин, що використовують-
ся у виробництві і мають канцерогенний 
ефект

Особи європеоїдної раси, які добровільно
піддаються сонячному опроміненню

Сонячна радіація; широкий спектр 
ультрафіолетового опромінення

Шкіра (шкірна меланома, плоскоклі-
тинна карцинома, базальноклітинна 
карцинома)

Слід уникати надмірного перебування 
на сонці. Водночас, не можна відкидати 
корисний ефект сонячних ванн, оскільки 
вони сприяють виробленню в організмі 
необхідного вітаміну D

Особи, зайняті на шкідливому 
виробництві

Хімічні речовини, що використовуються 
у полімерній промисловості, у вироб-
ництві алюмінію, коксу, в меблевій 
промисловості, чавуно- і сталеливарній 
промисловості

Легені та інші органи

На відміну від осіб, діяльність яких 
пов’язана зі впливом конкретних 
шкідливих речовин (див. вище), особи, 
зайняті на шкідливому виробництві, 
піддаються комплексному впливу 
канцерогенів

Люди, які мешкають поблизу промислових 
об’єктів, що забруднюють довкілля

Азбест, викиди коксових і залізопла-
вильних печей, миш’як, кадмій, нікель

Легені та інші органи, залежно 
від забруднювача

Дослідження показують вплив 
промислових забруднень на здоров’я 
населення

Пасивні курці (діти та дорослі, 
які перебувають в оточенні курців) Тютюновий дим (див. вище) Легені, а також, за деякими даними, 

гортань та інші органи

Заборона на куріння у громадських 
місцях дозволила поліпшити загальні 
показники здоров’я населення, насам-
перед – різко зменшивши кількість 
вимушених пасивних курців

Люди, які споживають питну воду, 
промислово забруднену миш’яком Хімічні з’єднання миш’яку Сечовий міхур та інші органи

Споживання води, вільної від промисло-
вих забруднень, є важливим фактором 
збереження здоров’я

Особи, що проживають у місцевостях 
з високим рівнем природних радіо-
ізотопів (радону)

Продукти розпаду природного газу 
радону (радіоактивні полоній-210, 
вісмут-214, свинець-214)

Легені, бронхи, нирки, кров, кістки

Дослідження демонструють, що радон 
впливає насамперед на курців та дітей. 
Вміст радону в приміщенні залежить 
від конструктивних особливостей будівлі 
та її експлуатації, швидкості виходу газу 
з ґрунту, пори доби, пори року і метео-
рологічних умов

*Stewart B.W. Banding carcinogenic risks in developed countries: A procedural basis for qualitative assessment, Mutat. Res.: Rev. Mutat. Res. (2008), doi: 10.1016/j.mrrev.2007.11.007


