Секція 3. СППР для зниження екологічних ризиків

УДК 504.064.3
МОНІТОРИНГ ЕНДОКРИННИХ РУЙНІВНИКІВ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ
РЕЧОВИН У ДОВКІЛЛІ: ДОСВІД ЄС І УКРАЇНИ
Ю.Ю. Виставна
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
e-mail: vystavna@ukr.net
Вступ
Проблема забруднення довкілля фармацевтичними речовинами та ендокринними
руйнівниками все більше висвітлюється на міжнародному рівні [1]. Ці речовини мають
переважно штучне походження та відносяться до так званих “специфічних забрудників”
або emerging pollutants [2]. Ендокринні руйнівники — хімічні речовини, які, потрапляючи
в організм людини, впливають на нього подібно до гормонів або порушують природну
роботу гормонів [1]. Міжнародний досвід свідчить, що фармацевтичні речовини і
ендокринні руйнівники навіть у дуже малих концентраціях (мкг/л, нг/л та пг/л) призводять
до негативних наслідків здоров'ю людини і функціонуванню екосистеми [1]. Крім того,
вплив фармацевтичних речовин та ендокринних руйнівників має накопичувальний ефект.
До фармацевтичних речовин відносять значну групу хімічних речовин з різними
фармокенетичними та фізико-хімічними властивостями, які здатні потрапляти у довкілля
насамперед зі стічними водами, але також з викидами та фармацевтичними відходами [3].
До хімічних речовини, що діють як ендокринні руйнівники, відносять різні групи речовин,
серед яких найбільш поширені - бензапірен, тріклозан, бісфенол А, алкілфеноли
етоксілати, деякі пестициди та фармацевтичні речовини, метали (As, Cd, Pb, Hg) та
металорганічні сполуки, природні гормони та фітоестрогени. Підвищення рівня життя та
сучасні економічні перетворення стають причиною зростання обсягів використання
хімічних речовин у домашніх господарствах, офісних будівлях, промислових
підприємствах та сільському господарстві. Внаслідок цього тисячі видів хімічних речовин
потрапляють у довкілля.
Починаючи з 60 – 70х років минулого сторіччя, країни ЄС проводять науковий та
оперативний моніторинг цих речовин у різних компонентах довкілля. Вміст деяких
фармацевтичних речовин (карбамазепін та диклофенак) та значна кількість ендокринних
руйнівників контролюється в продуктах споживання, на виробництві та у довкіллі.
Моніторинг
Складність проведення моніторингу цих речовин пов’язана з потребою у дуже
коштовній сучасній аналітичній базі та наявності відповідних фахівців. Тому, такий
моніторинг насамперед широко проводиться у економічно розвинених країнах - країнах
ЄС, Японії, Сполучених Штатах Америки, Канаді, тощо. Але незважаючи не це, ще
недостатньо дослідженими залишаються поведінка цих хімічних речовин у довкіллі та
зв’язок між процесами забруднення та соціально-економічним розвитком. В Україні,
дослідження речовин, що знаходяться у різних компонентах довкілля у значно малих
концентраціях майже не проводяться, внаслідок відсутності систем моніторингу,
аналітичної та законодавчої бази. Але деякі з ендокринних руйнівників входять до
національної програми моніторингу (бензапірен, свинець, окремі пестициди) та
контролюються у окремих компонентах довкілля.

82

червень 2015 р. м. Київ

Системи підтримки прийняття рішень. Теорія і практика.

Секція 3. СППР для зниження екологічних ризиків

Екологічний ризик
Екотоксикологічні дослідження цих специфічних речовин ускладнюються
потребою у визначенні головних компонентів та їх метаболітів, можливим сумарним
ефектом дії, впливом на різні вікові групи, тощо. Тому, гранично допустимі концентрації
встановлено тільки для обмеженої кількості речовин та окремих компонентів довкілля [5].
Результати моніторингу окремих ендокринних руйнівників в річках
Харківської області
У 2008 – 2011 роках було проведено моніторинг поверхневих вод Харківської
області (річки Уди та Лопань) на наявність алкілфенолів етоксилатів, які здатні
порушувати ендокринну систему живих істот [4]. Отримані данні порівнювались з
діючими Європейськими нормативами для нонілфенолу (0,3 мкг/л). Результати показали
перевищення концентрації нонілфенолів у річках міста у 5 та більше разів нижче скиду
стічних вод з міських очисних споруд Безлюдівські (КБОБ) та Диканівські (КБОД)
(Рисунок 1).

Рисунок 1. Визначені концентрації алкілфенолів етоксилатів
у річках Лопань та Уди, Харківська область
Високий вміст цих ендокринних руйнівників виникає внаслідок неконтрольованого
використання хімічних речовин у побуті та на виробництві. В Україні діють лише деякі
стандарти щодо вмісту ендокринних руйнівників в продуктах споживання та їх
використанні.
Результати моніторингу окремих фармацевтичних компонентів в річках
Харківської області
Вперше дослідження фармацевтичних речовин у природних водних об’єктах було
проведено в рамках проекту «ДНІПРО» № М163- М (Україна – Франція) [3,6]. Метою
цього дослідження було визначення фармацевтичних речовин у природних водах та
оцінка екологічного ризику, який пов’язаний зі знаходженням цих речовин у довкіллі. В
якості об’єкту дослідження обрано р. Лопань, яка приймає міські стічні води Харкова.
Відбір проб проводився у трьох місцях: вище міста, в центрі міста та після скиду стічних
вод з міських очисних споруд КБОД.
Результати порівняння концентрацій диклофенаку, карбамазепіну та кофеїну
свідчили, що рівень накопичення фармацевтичних препаратів суттєво відрізняється по
країнам (Таблиця).
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Таблиця. Порівняння концентрації диклофенаку, кофеїну та карбамазепіну з
попередніми дослідженнями та лімітами шкідливості [6]
Концентрація у воді, нг/л
Ліміти шкідливого впливу
Речовина

р.Лопань
(Україна; це
дослідження)

Диклофенак 235
Карбамазепін 275
Кофеїн
150

р. Сена
(Франція)
609
250
16

оз.Онтаріо
(Канада)
52
30
300

Концентрація,
нг/л
500
10
-

Організм
риби
рачки
-

Така різниця між знаходженням фармацевтичних речовин у водних об'єктах різних
країн насамперед пов’язана з відмінністю у споживанні ліків та станом фармацевтичного
ринку, розвитком соціального захисту та медичного страхування, а також використанням
різних технологій очищення стічних вод, контролю надходження забруднюючих речовин
у довкілля та інше.
Майбутні дослідження потрібні для розвитку системи екологічного моніторингу
таких специфічних речовин як ліки та розробки лімітів шкідливого впливу
фармацевтичних речовин на екосистему та здоров'я людини.
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