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1. Вступ 

Хімічне забруднення є наростаючою загрозою для середовища проживання. 

Охорона природи від навислої над нею хімічної небезпеки стала глобальною 

необхідністю. Вона пов'язана з продуктивними силами суспільства: з розвитком 

промислового і сільськогосподарського виробництва, енергетики, транспорту, видобутком 

корисних копалин. Все це веде до введення в повітря, воду, ґрунт сотень тисяч токсичних 

сполук, проникнення їх в організм рослин, тварин і людини. Повсюдне застосування різних 

хімічних речовин в побуті, у сфері наукових досліджень також сприяє наростанню хіміко-

екологічної небезпеки. У продажу зараз близько 40000 різних хімікатів і щороку до них 

додається сотня інших. 

Масштаби техногенного хімічного забруднення природного середовища не 

піддаються точній оцінці, однак наведені в літературі дані свідчать про дорогу ціну, яку 

доводиться платити людині за успіхи, досягнуті в ході науково-технічного прогресу. Так, за 

один рік на Землі спалюється 7 мільярдів тонн умовного палива і виплавляється більше 800 

мільйонів тонн різних металів, що супроводжується виділенням в навколишнє середовище 

сотень мільйонів тонн шкідливих речовин. За даними В.А. Ковда, в біосферу вже з середини 

сімдесятих років щорічно надходило 600 мільйонів тонн токсичних газоподібних речовин, в 

тому числі оксиду вуглецю (II) - 200 мільйонів тонн, сірчистого газу - 150 мільйонів тонн, 

кілька мільярдів тонн різних аерозолів, 5500 мільярдів кубічних метрів стічних вод . 

В даний час під токсикантами навколишнього середовища розуміють такі шкідливі 

речовини, які поширюються в навколишньому середовищі далеко за межі свого первісного 

місцезнаходження і надають прихований шкідливий вплив на тварини, рослини і згодом на 

людину. 

Справжні токсиканти - це ті отруйні речовини, які сама людина необачно включає в 

кругообіг природи. Основне ядро токсикантів довкілля становлять пестициди: це збірна 

назва охоплює всі засоби боротьби з шкідливими організмами. 

Поняття «біоцид» часто поширюється на ті біологічно активні речовини, які 

потрапляють з промислових стічних вод в біологічний кругообіг речовин. Наприклад, HCN - 

синильна кислота є інсектицидом, а тому також і біоцидом, але вона швидко випаровується і 

не може бути включена в розряд токсикантів навколишнього середовища. 

2. Неорганічні токсиканти 

Проблема деградації навколишнього середовища в значній мірі пов'язана з 

негативним впливом неорганічних речовин, серед яких найбільшу екологічну небезпеку 

створюють метали та їхні сполуки, а також діоксид сірки і оксиди азоту. Вплив останніх 

показано в розділі «Екологічна хімія атмосфери». 

Потрапивши в живу клітину, сполуки  металу спочатку здійснюють деяку 

найпростішу хімічну реакцію, за якої потім слідкує каскадний відгук все більш складних 

взаємодій біологічних молекул і ансамблів. 

Цілий ряд металів включений в різні процеси метаболізму. Ці метали є життєво 

важливими для живих організмів. Так, наприклад, залізо і мідь - переносники кисню в 

організмі, натрій і калій регулюють клітинний осмотичний тиск, магній і кальцій (і деякі 

інші метали) активізують ензими - біологічні каталізатори. 

Багато металів у вигляді конкретних сполук знайшли застосування в медицині як 

лікарські і діагностичні засоби. Інші ж виявилися вкрай небажаними для живих організмів і 

невеликі надмірні дози їх надають фатальний вплив. 

Активність металів як отрут в значній мірі залежить від форми, в якій вони 

потрапляють в організм. Так, відомий всім миш'як отруйний в трьохвалентному стані і 



практично неотруйний в п'ятивалентному стані. А сполуки миш'яку (CH3)3As+ CH2COO- 

взагалі неотруйні і містяться в тканинах деяких морських ракоподібних і риб, звідки і 

надходять в організм людини. 

Добова потреба цинку становить 10 - 15 мг, але більші дози вже негативно 

позначаються на організмі. Однак іон Zn2+ добре комплексується фосфатними групами, 

відщеплюється від нуклеїнових кислот і ліпідів. В результаті іон Zn2+ переходить в 

малоотруйну форму і легко виводиться з організму: 

 

 
Барій - небажаний метал для живої клітини, але сульфат барію практично не 

розчиняється у воді і виводиться з організму без будь-якого впливу, що дозволило 

застосовувати його при рентгенівських дослідженнях шлунково-кишкового тракту. 

Ртуть не робить негативного впливу на організм у вигляді одновалентних сполук. Так, 

каломель (Hg2Cl2) майже неотруйна, але двовалентний іон Hg2+, як і пари ртуті, надають 

токсичну дію. 

Біологічна активність металів пов'язана з їх здатністю пошкоджувати клітинні 

мембрани, підвищувати проникність бар'єрів, зв'язуватися з білками, блокувати 

багатоферментні системи, що приводить до пошкоджень організму. 

Всі метали за ступенем токсичності можна розділити на три групи: 

 високотоксичні метали - ртуть, уран, індій, кадмій, мідь, талій, миш'як, золото, 

ванадій, платина, берилій, срібло, цинк, нікель, вісмут; 

 помірно токсичні метали - марганець, хром, паладій, свинець, осмій, барій, 

іридій, олово, кобальт, галій, молібден, скандій, сурма, рутеній, родій, лантан, лантаноїди; 

 малотоксичні метали - алюміній, залізо, германій, кальцій, магній, стронцій, 

цезій, рубідій, літій, титан, натрій. 

Метали розташовані в кожному ряду у напрямку зниження їх токсичності. Якщо 

токсичність іонів Na+ прийняти за одиницю, то токсичність іона ртуті буде майже в 2300 

разів вище. 

Ртуть як біоцид. Небезпечні сполуки ртуті виявляються у всіх трьох середовищах 

існування живих організмів. Самі живі організми сприяють ефективному транспорту цього 

отруйного елемента з одного середовища в іншу. На прикладі транспорту ртуті можна 

проілюструвати процес накопичення отрут в харчових ланцюгах (рис. 1). 

 
Мал. 1. Спрощена схема кругообігу ртуті в навколишньому середовищі 

 

У процеси міграції метилртуті втручається і виробнича діяльність людини. 



Яким би шляхом ртуть не потрапила у воду, мікроорганізми метилірують її і при 

цьому завжди утворюється метилртуть CH3Hg+ або (CH3)2Hg- диметилртуть. (CH3)2Hg- 

жиророзчинна речовина, здатна потрапляти в організм людини не тільки через стравохід, а й 

через дихальні шляхи і просто через шкіру, проникаючи через стінки клітин. Час життя цієї 

сполуки в живій клітині становить близько 70 днів у зв'язку з чим відбувається тривалий 

токсичний вплив. 

Наслідки впливу метилртуті. Пташенята гусей, отруєних метилртуттю, 

народжувалися сліпими, деякі ділянки шкіри були покриті пір'ям. У риб, отруєних 

метилртуттю, порушується координація руху, вони відстають від косяка і стають здобиччю 

птахів. Серед диких тварин найбільший вміст ртуті відзначено в печінці кабанів і зайців. У 

печінці тюленів Північного моря виявлено вміст ртуті набагато більше ГДК. 

У Швеції в 50-х роках проводилася масова обробка зерна метилртутьдіціанамідом. 

Результат - загибель зерноїдних птахів (голуби, фазани, кури, куріпки, вівсянки). Другий 

ланцюг - загибель хижих птахів: сови, боривітра, яструба, сокола-сапсана, пугача. У США в 

зв'язку з цим мисливці більше не вживають здобуту ними пернату дичину. 

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що ГДК для ртуті в рибі може 

становити 1 мг/кг. Незважаючи на це, в Фінляндії рекомендується їсти рибу тільки 1 - 2 рази 

на тиждень. 

У Бразилії численні отруєння ртуттю, так як населення дуже любить вживати в їжу 

рибу піранью. 

У людини ртуть накопичується у волоссі. Це індикатор! Якщо вміст ртуті в окуні 0,8 

мг/кг маси, то у щуки вже 1,6 мг/кг. Після вживання такої щуки в їжу людиною, у волоссі 

вміст ртуті може складати 50 мг/кг. Якщо ж вміст ртуті у волоссі до 300 мг/кг маси, це є 

смертельно небезпечним. Вплив ртуті на організм людини викликає ураження головного 

мозку, обмеження поля зору аж до повної сліпоти. Встановлено також вплив на спадковість: 

метилртуть викликає аномальні мітози (К-мітози), поломки хромосом в 1000 разів сильніше, 

ніж при дії такої отрути, як колхіцин. Наслідком ртутних отруєнь в Швеції і Японії стали 

вроджені каліцтва у дітей. 

Свинець як токсикант навколишнього середовища. Свинець відноситься до найбільш 

відомим отрут. За часів розквіту Стародавнього Риму використовувалися свинцеві труби для 

водопроводів і металеві сплави, що містять свинець, з яких виготовлялися кухонний посуд і 

судини для пиття. Можна з упевненістю вважати, що в цей період у представників вищих 

верств римського суспільства в організмі накопичувалися підвищені концентрації свинцю. У 

скелетах з поховань часів Римської імперії фіксується високий вміст свинцю. На цих даних 

базуються теорії, що пояснюють занепад римської могутності хронічним свинцевим 

отруєнням тодішньої інтелігенції. На підтвердження цього припущення було проведено 

експеримент: в посудини, покриті свинцевою глазур'ю, поміщали вино або сік. Один літр 

фруктового соку або вина, що зберігався в такій посудині протягом дня, містив стільки 

свинцю, якого вистачило, щоб викликати смертельне отруєння у маленької дитини. 

За даними Інституту охорони повітряного середовища в Дюссельдорфі, накопичення 

свинцю в організмі викликає погіршення розумових здібностей у населення. Методом 

атомно-адсорбційної спектроскопії досліджувався вміст свинцю в молочних різцях у дітей. 

Одночасно спостерігався їх розумовий розвиток за допомогою тестів. У всіх випадках діти з 

високим вмістом свинцю в зубах гірше справлялися із завданнями. Таким чином, навіть малі 

дози свинцю в організмі негативно впливають на увагу і центри, що регулюють мовні і мовні 

навички. Крім того, по зубах дітей можна виявили, як довго жила дитина поблизу 

виробництв з використанням свинцю і чи був його батько зайнятий на цьому виробництві. 

Подібно до інших важких металів, свинець включається в різні клітинні ферменти, які 

потім втрачають свої функції в організмі. Свинець (як ртуть і кадмій) негативно впливає на 

реакцію паличок сітківки, що викликає погіршення сутінкового зору і дуже небезпечно для 

водіїв автотранспорту. Субклінічне отруєння свинцю проявляється неспецифічними 

симптомами: спочатку підвищена активність і безсоння, потім - стомлюваність, депресії і 

запори. Більш пізніми симптомами є розлади функції нервової системи і ураження головного 



мозку. Деякі вчені схильні пояснити свинцевим отруєнням агресивність і злочинність, такі 

характерні для сучасного світу. 

У Балтійське море щорічно надходить 5400 тонн свинцю, причому 75% цієї кількості - 

з повітря. Навіть в льодах Гренландії відзначено підвищений вміст свинцю. Токсикантом 

навколишнього середовища при цьому є алкільні сполуки свинцю, що додаються до 

автобензину в якості антидетонатора. Етиловий бензин став відомий як біоцид, що потрапляє 

в харчовий ланцюг, після того як в США загинуло кілька телят внаслідок свинцевого 

отруєння, викликаного вживанням молока корів, що харчувалися травою, скошеною по 

узбіччях автострад. Знизити забруднення повітря і ґрунту можна тільки лише при повній 

відмові від використання етилованого бензину. Люди, що живуть поблизу автомагістралей з 

інтенсивним рухом, за кілька років накопичують в організмі таку кількість свинцю, яка 

перевищує ГДК у багато разів. В даний час вміст свинцю в організмі американців приблизно 

в 400 разів вище «природного» (доіндустріального) рівня. 

В околицях міста Норденхама (Німеччина) без кінця гинули корови на пасовищі. В 

результаті дослідження трупів з'ясувалося, що причиною було свинцеве отруєння. При 

рентгенівському обстеженні школярів були виявлені темні смуги на трубчастих кістках, 

зумовлені присутністю свинцю. Джерелом свинцю виявилися труби металургійного заводу. 

У зоопарку, розташованому в 7 км від цього міста, в 1973 році в тропічному вольєрі була 

поселена колонія летючих собак (Калонг). Потомство цих тварин безперестанку гинуло (з 24 

дитинчат померло 20). Смерть більшості з них була викликана свинцевим отруєнням (в 

печінці тварин виявлено від 1,6 до 9,4 мг / кг свинцю), причому свинець надходив не з їжею, 

а з пилом, принесеним вітром в район зоопарку. 

Близько 2/3 всього поглиненого свинцю людина отримує, споживаючи рослинні 

продукти: листові і стеблові продукти. Свинець, що поглинається листовими овочами, на 

95% акумулює його з повітря, і лише на 5% - з грунту. Тому з точки зору безпеки 

прибирання опалого листя корисна, хоча й виводить азот з круговороту речовин. 

Свинець може потрапляти в організм людини і при вживанні в їжу м'яса промислових 

безхребетних, риби і ссавців тварин. Наприклад, устриці здійснюють більш ніж 500-кратне 

концентрування свинцю. М'ясо свиней, відгодовуваних борошном з китового м'яса 

(наприклад, в Австралії), містить свинцю у багато разів більше, ніж в рибі, визнаної 

непридатною до вживання. 

За різними оцінками, в результаті отруєння свинцем в Англії щорічно гине від 2700 до 

3500 лебедів. Водоплавні птахи заковтують свинець разом з їжею, що видобувається ними на 

дні річок і озер, а потрапляє він туди у вигляді свинцевих грузил, використовуваних 

рибалками, і свинцевого дробу. У 1982 році англійський рада з охорони природи 

рекомендувала рибалкам добровільно відмовитися від використання свинцевих грузил. Але 

заміну свинцевим грузилом поки не знайшли. У США дозволено при полюванні 

використовувати тільки сталевий дріб. 

Кадмій як токсикант навколишнього середовища. Важкий метал кадмій взагалі являє 

собою один з найбільш небезпечних токсикантів (більш токсична свинцю). У природному 

середовищі кадмій зустрічається лише в дуже малих кількостях, тому його отруйну дію 

виявлено лише недавно. Він міститься в мазуті і дизельному паливі, в сплавах (як присадки), 

в гальванічних покриттях, в кадмієвих пігментах (використовуваних у виробництві лаків, 

емалей, кераміки), в пластмасах (як стабілізатор), електричних батарейках і т.д. В результаті 

спалювання відходів пластмас та промислових виробництв кадмій потрапляє в повітря. У 

Балтійське море (за даними Хаян, 1993) щорічно надходить близько 200 тонн кадмію. А в 

усьому світі в навколишнє середовище щорічно викидається близько 5000 тонн цього 

металу. 

Кадмій небезпечний в будь-якій формі. Доза в 30 - 40 мг смертельна. Навіть питво 

лимонаду з судин, що містять кадмій в емалі, загрожує небезпекою. Виводиться з організму 

дуже погано, лише 0,1% на добу. Ранніми симптомами отруєння кадмієм є ураження нирок і 

нервової системи, білок в сечі, порушення функції статевих органів (вплив на насінники), 

гострі кісткові болі в спині і ногах. Крім того, кадмій викликає порушення функції легенів і 



має канцерогенну дію, накопичується в нирках (зміст 0,2 мг Cd на 1 г маси нирок викликає 

важке отруєння). 

Причиною потрапляння кадмію в харчові ланцюги є промислові газоподібні викиди. 

Людина отримує кадмій в основному з рослинною їжею, так як він легко засвоюється 

рослинами з грунту (до 70%). Дуже велику небезпеку в цьому відношенні представляють 

гриби. Лугові печериці можуть накопичувати до 170 міліграм на кілограм грибів. 

Федеральна влада Німеччини рекомендує менше вживати в їжу дикорослі гриби, а також 

свинячі і яловичі нирки. 

Нестача заліза в організмі підсилює акумуляцію кадмію. Тому жінки більше схильні 

до отруєння кадмієм, так як під час менструальних циклів втрачають разом з кров'ю багато 

заліза, Особливо небезпечно це вагітним жінкам, тому що багато заліза забирає печінку 

дитини. У цих випадках необхідна профілактика відновлення вмісту заліза і захист від 

акумуляції кадмію. 

Неприпустимо використовувати мул донних відкладень при очищенні русла річок в 

якості добрив, так як цукрові буряки, картопля, селера концентрують кадмій. 

Джерела забруднення кадмієм: 

 спалювання кам'яного вугілля (1 тонна вугілля містить 2 г кадмію); 

 фосфатні добрива; 

 відходи виробництва пластмас; 

 нирки тварин. Вміст кадмію в нирках тварин накопичується з віком. З 

підвищенням дози добрив підвищується вміст кадмію в грунті, а потім і в рослинах, якими 

харчуються тварини. 

3. Діоксини і споріднені до них сполуки 

Ксенобіотики - чужорідні живому організму речовини. Діоксини - поліхлоровані 

сполуки, що містять ароматичні ядра, - є суперекотоксикантами. 

В даний час в результаті господарської діяльності людини в біосфері циркулює велика 

кількість різних чужорідних для людини сполук, або ксенобіотиків, багато з яких мають 

виключно високу токсичність. 

З органічних сполук-забруднювачів виділені «пріоритетні», які становлять найбільшу 

небезпеку для людини зараз і в майбутньому. Це перш за все поліхлоровані діоксини, 

дібензофурани і інші споріднені сполуки, що містять хлор органічні сполуки. За високу 

токсичність їх відносять до особливого класу забруднюючих речовин - екотоксикантів або 

суперекотоксикантів. Діоксини присутні в природному середовищі вже кілька десятиліть, з 

часу початку виробництва хлорорганічних сполук. Вони мають широкий спектр біологічної 

дії на людину і тварин. 

У малих дозах діоксини викликають мутагенний ефект, відрізняються кумулятивною 

здатністю, інгібованою і індукованою дією по відношенню до деяких ферментів живого 

організму, викликають у людини підвищення алергічної чутливості до різних ксенобіотиків. 

Їх небезпека дуже велика навіть у порівнянні з тисячами інших токсичних домішок. 

Комплексний характер дії цієї групи сполук призводить до пригнічення імунітету, ураження 

органів і виснаження організму. У природному середовищі ці суперекотоксиканти досить 

стійкі і можуть тривалий час перебувати в ній без змін. Для них, по суті, відсутня межа 

токсичності (явище так званої сверхкумуляціі), а поняття ГДК втрачає сенс. 

Організм людини піддається дії діоксинів через повітря (аерозолі), воду, а також 

харчові продукти. Вони можуть накопичуватися в жирах (в ході їх технологічної переробки) 

і не руйнуються при кулінарній (тепловий) обробці, зберігаючи свої токсичні властивості. 

В 30-х роках двадцятого століття з'явилися перші відомості про захворювання людей, 

викликаних впливом сильних антисептиків - хлорфенолів. Тоді помилково вважали, що 

хвороба відбувається через контакт з цим основним продуктом, але не було даних про вплив 

діоксинів. Під час війни у В'єтнамі (1962 - 1971) американські війська широко 

використовували дефоліанти в боротьбі з партизанами. Дефоліант викликає прискорене 

опадання листя дерев: «agent orange» - помаранчевий реактив. Всього над джунглями було 

розпорошено 57 тисяч тонн цього препарату, в якому у вигляді домішки містилося до 170 кг 

діоксину. Зараз цей дефоліант відомий під назвою 2,4-D (2,4-дихлорфенооцтова кислота) (1): 



(1) 

Через кілька років в м. Севезо (Італія) на хімічному заводі сталася катастрофа, в 

результаті якої сотні тонн пестициду 2,4,5 -трихлорфенооцтової кислоти (2,4,5 - Т) (2) були 

розпорошені в околицях підприємства. Загинуло багато людей і сільськогосподарських 

тварин. У викиді виявилося близько 3-5 кг діоксинів, про що тоді не було відомо 

(2) 

Після цих подій покрив таємниці з діоксинів був знятий. З'явилися повідомлення про 

вміст діоксину в різних препаратах, про накопичення їх в екосистемах. Діоксини стали 

знаходити в вихлопних газах автомобільного транспорту, продуктах спалювання сміття, в 

грудному молоці жінок (1984 г.), у викидах целюлозно-паперової промисловості (1985 р - 

США, Швеція). Можна сказати, що діоксини і споріднені з ними за структурою сполуки 

безперервно генеруються людською цивілізацією і надходять в біосферу. 

Доречно зазначити, що ні в тканинах ескімосів, замерзлих 400 років тому, ні в 

тканинах мумій індіанців, знайдених на території сучасного Чилі, не вдалося виявити 

діоксини навіть у невеликій кількості. Вони породження сучасної цивілізації, результат 

господарської діяльності людини в промислово розвинених країнах. 

Фізико-хімічні властивості діоксінів. Дибензо-n-діоксини відносяться до 

гетероциклічних поліхлорованих сполук, в структурі яких присутні два ароматичних кільця, 

пов'язаних між собою двома кисневими містками (3). Аналогічні їм дибензофурани містять 

один атом кисню (4). 

(4) 

 

(3) 

Сполуки (3) і (4) являють собою безбарвні кристалічні речовини, температура 

плавлення яких залежить від числа атомів хлору в їх структурі. Вони добре розчиняються в 

органічних розчинниках і практично нерозчинні в воді, причому зі збільшенням атомів хлору 



розчинність падає. Всі сполуки характеризуються високою хімічною стійкістю. Поряд з 

високою ліпофільністю, тобто здатністю розчинятися в органічних розчинниках і 

утримуватися жировими і жироподібними тканинами, діоксини мають високу адгезію до 

частинок грунту, золи, донних відкладень. Діоксини як би концентруються на цих частках, 

переходячи з водного середовища у суспензії, потім в мікроорганізми. Цьому сприяє і ефект 

висолювання, якщо у водному середовищі присутні неорганічні солі. Так, коефіцієнти 

розподілу 2,3,7,8 - тетраізомера діоксину в системі грунт - вода і біомаса - вода рівні 

відповідно: 23000 і 11000, що вказує на переважання діоксинів в грунті і біомасі. 

Токсична дія сполук (3) і (4) залежить від числа атомів хлору і їх положення в 

структурі молекули. Максимальної токсичністю володіє 2,3,7,8-тетрахлордібензодіоксин 

(2,3,7,8-ТХДД), потім 1,2,3,7,8-пентахлордібензодіоксин. Близькі до них похідні фуранового 

ряду, зокрема 2,3,7,8-ТХДФ. Ці сполуки мають токсичність на багато порядків вище, ніж, 

наприклад, широко відомий ДДТ: 

 
Коли концентрація ДДТ в молоці годуючих матерів США перевищила ГДК в 4 рази, 

ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров'я) заборонила ДДТ. Послідовність заборони: 

Нова Зеландія, СРСР, Угорщина, Швеція, Данія, Фінляндія та ін. Хоча були відступи від цієї 

заборони: в СРСР ще довго запилювати тайгу ДДТ в боротьбі з енцефалітний кліщем. ДДТ 

досі використовується в деяких штатах Австралії, Китаю для запилення плодових дерев. 

Виробляє ДДТ, як і раніше, Індія - до 4200 тонн щорічно (1980). 

ДДТ може викликати інверсію статі. В одній з колоній чайок в Каліфорнії після 

обробки гнізд ДДТ з'явилося в чотири рази більше жіночих особин, ніж чоловічих. Коли в 

яйця чайок упорскували ДДТ, половина чоловічих зародків перетворилася в жіночі. 

У людини ДДТ акумулюється насамперед у мозку, здатність мозку нормально 

функціонувати втрачається. ДДТ діє на мозок як нервово-паралітична отрута. 

Водорості кладофора за три дні витягує з води стільки ДДТ, що його концентрація 

зростає в 3000 разів. Асцидії концентрують ДДТ в мільйон разів. 

Деякі з діоксинів близькі до отруйних речовин типу зарину, заступника і табуна. 

Однак їх небезпека полягає не в отруйності як такий, а в здатності викликати аномалії в 

роботі генетичного апарату організму. При цьому розрізняють первинні і вторинні ефекти 

впливу на організм. 

Первинний ефект пов'язують з високою спорідненістю і специфічністю по 

відношенню до цитозольного Ah-рецептора, який контролює активацію генів А1 і А2 на 15-й 

хромосомі людини, накопичення неспецифічних ферментів (монооксидаз), відомих як Р-

4501А1 і Р-4501А2. Комплекс 2,3,7,8-ТХДД з рецептором може брати участь в придушенні 

гена на 16-й хромосомі людини, яка продукує інший фермент: монодіоноксиредуктазу. 

Діоксини проявляють спорідненість до тіроксинового рецептора в ядрі клітини, що 

призводить до його накопичення в ядрі. Тобто дія діоксинів направлено на відібрані в ході 

еволюції регуляторні механізми живої клітини, що запускаються рецепторними білками з 

однотипним активним центром. 

Потрапляючи в організм, діоксини виступають як індуктори тривалих помилкових 

біовідповідей, сприяючи накопиченню ряду біокаталізаторів - гемопротеїдів в кількостях, 

небезпечних для функціонування клітини і всього організму. У підсумку зачіпаються 

регуляторні механізми адаптації до зовнішнього середовища. Тому навіть слабке ураження 

діоксином, що виявляється в постійній дискомфортності організму, високою стомлюваністю, 

зниженню фізичної та розумової працездатності, в підвищенні чутливості до біологічних 

інфекцій, може призвести до драматичних наслідків. 

Вторинні ефекти діоксинів пов'язані з тим, що біокаталізатори - гемопротеїди в 

комплексі з діоксинами включають механізм витрачання енергетичних ресурсів клітини на 



перетворення О2, О2*, Н2О2, ОН*, що призводить до біодеградації гормонів, вітамінів, 

ліпідів, руйнування біомембран. Особливо чутливі до подібних дій імунні клітини. Вторинні 

ефекти посилюють первинні, що призводить до зниження імунітету і в кінцевому підсумку 

викликає так звані екологічні захворювання людини і тварин. 

Орієнтовна доза допустимого надходження діоксинів в організм людини в нашій 

країні становить 10 нг / кг (10-8 г/кг). В основному діоксини надходять в організм людини з 

харчовими продуктами, перш за все з м'ясом і молоком і головним джерелом - тваринними 

жирами. Підраховано, що в середньому житель Німеччини щодня поглинає 79 пг діоксинів, 

США - 119 пг, Канади - 92 пг (1 пікограм дорівнює 10-12 г). За Росію таких загальних даних 

немає, але, наприклад, жителі Уфи і Стерлітамака отримують понад 100 пг діоксинів на добу. 

До структурно родинних діоксинових сполук, що є токсикантами навколишнього 

середовища, відносяться хлорорганічні пестициди, в структурі яких присутні ароматичні 

ядра: ДДТ, гексахлорциклогексан і ін. Вони також мають високу стійкість у навколишньому 

середовищі. Так, період напіврозпаду ДДТ дорівнює від 15 до 20 років. 

Для ссавців, як і для птахів, хлорорганічні пестициди небезпечні тим, що впливають 

на репродуктивну функцію (особливо на стадії розвитку ембріонів). При високій стійкості в 

навколишньому середовищі і широкому поширенні дії цього типу пестицидів багато в чому 

аналогічно впливу діоксинів і дибензофуранів. Контакт з цими пестицидами може викликати 

загибель тварин або патологію внутрішніх органів. Створені досить жорсткі нормативи за 

змістом пестицидів в природних об'єктах, особливо в прісних водоймах, бо накопичення 

пестицидів в рибі є джерелом їх проникнення в організм людини. Саме рибу пропонують 

вважати індикатором, свого роду біологічною мішенню для оцінки ступеня забруднення 

водних екосистем. Аналіз вмісту ДДТ в балтійської салаки показав, що хлоровані вуглеводні 

міцно увійшли до складу всіх ланок екосистеми Балтійського моря. 
 


