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Розглянуто причини надходження ртуті у навколишнє середовище Донецького регіону, зокрема у ґрунти та
підземні води. Доведено, що основними причинами підвищеної концентрації ртуті у Донецькому регіоні, є робота промислових об’єктів, зокрема металургійні, вугільні та коксохімічні підприємства, оскільки підвищена
концентрація ртуті наявна в залізних та марганцевих рудах, а також в родовищах вугілля, нафти та природного
газу. Визначено, що наявна підвищена концентрація ртуті у ґрунтах саме промислових міст Донбасу, у сільській місцевості, у разі відсутності роботи промислових підприємств, перевищення концентрації ртуті у ґрунтах
не фіксувалося. З’ясовано, що у Донецькому регіоні наявне і забруднення ртуттю води. Проте, ці забруднення
фіксували у конкретно визначених районах, а саме: біля металургійних, вугільних та коксохімічних підприємств, а також біля шахт та шахтних відвалів. В ході проведення досліджень, було зафіксовано підвищену концентрацію елементарної ртуті в деяких продуктах харчування місцевого виробництва, а саме: зернові культури – від 1,5 до 2,6 ГДК, м'ясо і птиця – близько 1,5 ГДК, риба – від 10 до 14 ГДК, овочі - близько 2 ГДК. Підтверджено, що населення, яке проживає на забрудненій території має суттєві відхилення показників нормального функціонування організму порівняно з місцевим населенням, що проживає на територіях не забруднених
ртуттю.
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Забруднення ртуттю
довкілля є однією з найгостріших проблем сучасності [1]. Як відомо, ртуть є важким металом і відноситься до І класу небезпеки. Цей метал має унікальні властивості, які підсилюють ступінь небезпеки
розповсюдження у довкіллі: має високу леткість та
стійкість у зовнішньому середовищі, також відмічено її здатність досить легко розчинятися у воді та
атмосферних опадах, проникати у грунт та різноманітні матеріали. Відсутність кольору та смаку підсилює ймовірність потрапляння цього небезпечного
металу до організму людини.
Не дивлячись на небезпечні властивості ртуті,
вона дуже широко використовується у різноманітних галузях народного господарства (електротехнічна та радіотехнічна промисловість, в медицині та
фармацевтичній промисловості, в сільському господарстві, машинобудуванні та вакуумній техніці, у
військовій та гірничій справі, а також лабораторній
практиці).
Проте, величезна частка ртуті потрапляє у довкілля
саме із природних джерел: ртутні родовища, газовиділення з надр землі. Підвищену концентрацію ртуті
фіксують в залізних та марганцевих рудах, а також в
родовищах вугілля, нафти та природного газу.
Проблема забруднення ртуттю довкілля є надзвичайно актуальною в Донецькому регіоні, оскільки вугілля Донбасу має підвищений склад ртуті.
Біля 90% ґрунтів Донбасу вкриті техногенними
ртутними аномаліями. Основними забрудниками
довкілля ртуттю є різні підприємства вугільної промисловості, а також побутове спалювання вугілля. В
шламах коксохімічних підприємств кількість ртуті
сягає 1,12–1,18 мг/кг, а в золі та шлаках теплових
електростанцій – від 0,17 до 1,55 мг/кг. Ртуть була
виявлена і при дослідженні золи та шлаків теплових
електростанцій, що працюють на Донецькому вугіллі, відповідно від 0,17 до 1,55 мг/кг та 1,12–
1,18 мг/кг. Доведено, що електростанція потужністю

1300 МВт, яка працює на вугіллі, викидає в атмосферу 3,5 кг ртуті щодоби у вигляді пари та 0,3 кг
ртуті щодоби у вигляді аерозолю. При спалюванні
вугілля 90% ртуті, яка в ньому знаходиться викидається з димовими газами і лише 10% залишається в
золі. [2–5].
Значний відсоток ртуті потрапляє також у довкілля в результаті очистки і спалювання нафти та
природного газу, в процесі утворення стічних вод
вугільних підприємств. Металургійні та коксохімічні підприємства, теплові електростанції, підприємства вугільної промисловості є основною причиною
підвищеної ртутної небезпеки у Донецькому регіоні.
Враховуючи ситуацію, яка склалася на сьогоднішній день на Донбасі, вирішено було провести
дослідження щодо забруднення ртуттю ґрунтів та
підземних вод, підтвердити або спростувати її наявність у продуктах харчування, а також з’ясувати чи
становить вона небезпеку для здоров’я людини.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Вміст ртуті у ґрунтах визначали атомно-абсорбційним методом на ртутному атомно-абсорбційному фотометрі РАФ-1. Дослідження ґрунту проводили як у промислових містах, так і у сільській місцевості.
Відомо, що ГДК ртуті у ґрунтах 2,1 мг/кг.
При дослідженні ґрунтів Донецького регіону на
наявність в них ртуті, було зафіксовано такі показники: Горлівка (6 мг/кг), Костянтинівка(2,9 мг/кг),
Єнакієве (2,8 мг/кг), Маріуполь – 3,8 мг/кг, Донецьк
– 2,22 мг/кг. Макіївка – 2,2 мг/кг, Слов’янськ, Допропілля 1,3 мг/кг, Артемівськ, Дружківка –
1,29 мг/кг, Торез – 1,28 мг/кг, Сніжне – 1,25 мг/кг,
Краматорськ – 1, 2 мг/кг.
Проводячи аналіз забруднення ртуттю ґрунтів
Донецького регіону, потрібно відмітити важливу
ознаку: вміст ртуті у ґрунтах міст є набагато вищим,
ніж у сільських місцевостях, причому в останніх
перевищення ГДК не було зафіксовано в жодному
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випадку. Це підтверджує, що основною причиною
виявлення ртутних аномалій на поверхні ґрунтів у
містах, є саме робота промислових об’єктів.
При дослідженні підземних вод Донецького регіону використовували аналізатор ртуті «Юлія –
5К», який призначений для визначення масової концентрації ртуті в рідких середовищах.
Було виявлено, що забруднення води ртуттю наявне у строго визначених районах, а саме: біля металургійних, вугільних та коксохімічних підприємств, а також біля шахт та шахтних відвалів [6].
Відомо, що ГДК ртуті у воді 0,0005 мг/л. Так,
концентрація ртуті у воді міст Донецького регіону:
Донецьк – 0,0025 мг/л.
Горлівка – 0,005 мг/л.
Єнакієве – 0,004 мг/л.
Макіївка – 0,0035 мг/л.
Маріуполь – 0,0048 мг/л.
Костянтинівка – 0,0037 мг/л.
Слов’янськ – 0,0002 мг/л.
Артемівськ – 0,00025 мг/л.
Дружківка – 0,00001 мг/л.
Відомо, що ртуть є надзвичайно небезпечною
для живих істот. До організму вона може потрапляти у вигляді пари, органічних та неорганічних форм.
Найбільш небезпечними є органічні сполуки ртуті,
оскільки вони мають здатність проникати через біо-

логічні бар’єри і надходити у всі тканини організму.
Під впливом метилртуті порушується діяльність
нервової системи.
Найбільш небезпечною є пара ртуті, проте дослідження повітря на наявність пари ртуті не проводились, оскільки пара ртуті є найбільш небезпечною в
закритих приміщеннях. Як відомо, підвищена концентрація пари ртуті в приміщеннях в основному
фіксується в результаті неправильного та необережного поводження в побуті приладів з ртутним наповненням (люмінесцентні лампи, ртутні термометри)
[7–11].
Враховуючи небезпечні властивості ртуті, були
проведені дослідження щодо впливу ртуті на здоров’я населення, яке постійно проживає в забруднених ртуттю районах Донецького регіону. Були досліджені основні продукти харчування на наявність в
них ртуті. Причому, дослідження проводились, враховуючи розподіл міст Донецького регіону згідно
наявності в них підвищених ртутних аномалій. Наявність ртуті у продуктах харчування визначали, використовуючи метод колориметричного визначення
ртуті шляхом порівняння із стандартною шкалою.
Результати досліджень харчових продуктів у різних містах Донецького регіону представлені у таблицях 1, 2.

Таблиця 1 – Концентрація елементарної ртуті в продуктах харчування на територіях,
де забруднення ртуттю виявлене в незначних концентраціях, мг/кг
Назва міста / концентрація ртуті, мг/кг
Найменування
продукту/ГДК
Доброполля
Сніжне
Торез
Слов’янськ
Зернові, борошно 0,03 мг/кг
Молоко, молочні продукти 0,05 мг/кг
М’ясо, м’ясопродукти 0,03 мг/кг
Птиця 0,03 мг/кг
Риба 0,05 мг/кг
Овочі, фрукти 0,02 мг/кг
Напої

0,03
0,005
0,035
0,025
0,04
0,016
0,005

0,025
0,005
0,03
0,025
0,03
0,01
0,005

0,02
0,005
0,02
0,03
0,14
0,02
0,005

0,015
0,005
0,02
0,035
0,02
0,015
0,005

Таблиця 2 – Концентрація елементарної ртуті в продуктах харчування на територіях,
з високими концентраціями ртуті, мг/кг
Назва міста / концентрація ртуті, мг/кг
Найменування
продукту

Макіївка

Горлівка

Дзержинськ

Єнакієво

Зернові, борошно 0,03 мг/кг
Молоко, молочні продукти 0,05 мг/кг
М’ясо, м’ясопродукти 0,03 мг/кг
Птиця 0,03 мг/кг
Риба 0,05 мг/кг
Овочі, фрукти 0,02 мг/кг
Напої

0,080
0,008
0,043
0,035
2,0
0,043
0,005

0,065
0,006
0,053
0,045
2,5
0,018
0,005

0,038
0,005
0,039
0,034
0,44
0,033
0,005

0,047
0,0055
0,032
0,03
0,062
0,029
0,005

Як видно з табл. 1, на територіях, де забруднення
ртуттю є незначним, підвищену концентрацію ртуті
у продуктах харчування не виявлено.
Як видно з табл. 2, на територіях, з високими
концентраціями ртуті, було виявлено підвищену
концентрацію ртуті у деяких продуктах харчування
місцевого виробництва, а саме: зернові культури –
від 1,5 до 2,6 ГДК, м'ясо і птиця – близько 1,5 ГДК,

риба – від 10 до 14 ГДК, овочі – близько 2 ГДК.
Автори мали за мету підтвердити або спростувати
наявні хронічні хвороби у людей, зумовлені постійним надходженням ртуті до їх організму і , які могли б бути викликані, вживанням продуктів харчування місцевого виробництва, в складі яких міститься ртуть.
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Відомо, що при регулярному надходженню невеликих доз ртуті до організму людини, відбувається її депонування і розподіл у різних органах та
тканинах – нирках, печінці, кістковому та головному мозку. Особливо небезпечною є ртуть для
роботи нервової системи. У людей, які мають хронічну ртутну інтоксикацію, фіксують зміни у роботі насамперед вегетативної нервової системи, а
саме: сонливість, постійну втому, апатія, дратівливість, емоційну нестабільність, запаморочення,
пригніченість, невпевненість у собі, відсутність
бажання до роботи. Також спостерігають ослаблення пам'яті та самоконтролю, зниження уваги і
розумових здібностей. Поступово розвивається
тремтіння тіла, яке може підсилюватись при хвилюванні (ртутний тремор). Спочатку з’являється
тремтіння пальців рук, потім ніг і всього тіла (губи,
віки), погіршення нюху, шкірної чутливості, смаку.
Підсилюється пітливість, збільшується щитовидна
залоза, виникають порушення ритму серцевої діяльності, зниження кров'яного тиску.
У водорозчинній формі ртуть найбільш згубно
впливає на людський організм. Це обумовлено тим,
що у такому вигляді вона найкраще засвоюється
[12]. Дія її на людський організм наведена у таблиці
3. Внаслідок біохімічної дії ртуті у крові різко зменшується кількість еритроцитів, а у печінці і нирках
виникають незворотні зміни. Відбувається утворення пухлин, порушення серцево-судинної, дихальної,
нервової системи та ін.
Серед сполук ртуті є металоорганічні комплекси,
що негативно впливають на центральну нервову
систему. В механізмі токсичної дії ртуті провідна
роль належить процесам її взаємодії з сульфідгідрильними групами, які обумовлюють активність багатьох ферментів, що беруть участь у білковому, вуглеводневому та жировому обміні. При чому ртуть,
потрапляючи у організм, майже не виводиться з
нього. Більш того, спостерігається тенденція до внутрішньоутробної передачі цього елемента від матері
до дитини. Негативний вплив ртуті на організм людини представлений у табл. 3 [13].
Оскільки, аналіз значної кількості матеріалу щодо накопичення та розподілення ртуті в організмі
людини свідчить про те, що найбільш високі концентрації металу реєструються в сечі та на волоссі, ми
провели дослідження цього біологічного матеріалу у
людей, які погодились на дослідження. Ці дослідження проводились відповідно до Методичних
рекомендацій по спектральному визначенню важких
металів в біологічних матеріалах та об’єктах оточуючого середовища.
Згідно з даними літератури, залежно від статі та
віку фіксується різний склад ртуті в організмі. Було
встановлено, що кількість ртуті у породілля складала 1,1 мкг/г, у новонароджених – 0,87 мкг/г, у чоловіків – 1,17 мкг/г [13]. Відомо, що діти та підлітки є
більш вразливою категорією населення. Враховуючи цей факт, дослідження проводили, враховуючи
вікову групу людей. Результати досліджень представлені в табл. 4.

Таблиця 3 – Дія ртуті на організм людини
Система органів
Центральна
нервова система
Периферична
нервова система
Система виділення

Захворювання
Незворотні порушення мозкової діяльності, параліч, порушення реакцій поведінки, зменшення чутливості
Порушення рефлекторної діяльності, невропатія, порушення координації руху
Біохімічні порушення, ниркова
недостатність, канальцева дистрофія

Печінка

Функціональні зміни, гепатит

Кровоносна
система
Респіраторний тракт
та носоглотка

Розпад та старіння еритроцитів, лейкози, анемія
Дисплазія епітелію, емфізема
легень алергія
Остеомієліт,
остеосклероз,
випадіння волосся, карієс,
флюороз, стоматит
Порушення сексуальних
функцій
Деформація кісток новонароджених, каліцтва

Шкіра та кістки
Статева система
Ембріотоксичність
Трансформація
клітин
Генна система
Серцево-судинна
система

Розвиток злоякісних пухлин
Мутація генів, саркома,
патологічні зміни
Міокардит, серцева недостатність, інфаркт міокарда

Таблиця 4 – Кількість осіб, у яких виявлені
функціональні зміни організму під впливом ртуті
Вік
Вік
Вік
(5 – 14
(15 – 20
(21 – 60
Місто
років),
років),
років),
осіб
осіб
осіб
132
110
52
Макіївка
140
122
49
Горлівка
128
98
51
Дзержинськ
141
133
56
Єнакієво
120
94
48
Костянтинівка
54
32
21
Доброполл
25
11
10
Сніжне
32
21
12
Торез
30
19
12
Селідово
26
12
10
Слов’янськ
Як було вказано вище, ртуть є особливо небезпечною для нервової системи людини, тому, були
проведені дослідження для з’ясування порушень
роботи вегетативної нервової системи. Результати
досліджень представлені в табл. 5.
Як видно з табл. 5, функціональні порушення роботи вегетативної нервової системи під впливом
ртуті, у найбільшій кількості зафіксовано в найменшій віковій групі.
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Таблиця 5 – Кількість осіб, у яких виявлені
порушення роботи вегетативної нервової системи
під впливом ртуті
Вік (5 –
Вік(15 – Вік(21 –
Місто
14 років), 20 років), 60 років),
осіб
осіб
осіб
Макіївка
111
87
47
Горлівка
128
116
32
Дзержинськ
118
73
43
Єнакієво
132
113
38
Костянтинівка
111
68
29
Доброполл
31
21
14
Сніжне
11
8
7
Торез
32
16
6
Селідово
30
19
12
Слов’янськ
26
12
10
Також проводились дослідження наявності внутрішніх хвороб, які б могли б бути викликані постійним
надходженням невеликих концентрацій ртуті до організму. Результати досліджень представлені на рис. 1.

16%
35%

11%
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25%

Періодичні
болі в шлунку
Гінекологічні
захворювання
Хронічний
полінефрит
Хвороби
шлунка
Здорові

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Довготривала
пам'ять

Короткотривала
пам'ять

Рисунок 2 – Кількість осіб, у яких виявлені
порушення роботи пам'яті, %
Було з’ясовано, що майже у 70% обстежених
осіб у віці 21–60 років, 33% у осіб 15–20 років і біля
10% осіб у віці 5–14 років мали виражені ознаки у
порушенні довготривалої пам’яті. Як видно з рис. 2,
також були зафіксовані зміни у роботі короткочасної пам’яті, а саме: 31% обстежених осіб у
віці 21–60 років біля 16% у осіб 15–20 років, та
орієнтовно 10% у осіб 5–14 років, що проживають
на забруднення ртуттю територіях мали ослаблення
короткочасної пам'яті.
Проводячи дослідження, також фіксували осіб, у
яких були порушення уваги, що також вказує на
наслідки хронічної ртутної інтоксикації. Результати
досліджень представлені на рис 3.
60%
50%
40%

Рисунок 1 – Кількість осіб, у яких виявлені
внутрішні хвороби, викликані дією ртуті, %
Як видно з рис. 1, було виявлено, що у 35,5%
людей, які проживають на забрудненій території є
проблеми зі шлунком. У 25% підтверджені захворювання у сфері гінекології, 13% мають хронічний
піелонефрита, 11% – виразкову хворобу шлунка та
дванадцятипалої кишки.
Як вже було вказано вище, при постійному надходженні до організму людини невеликої дози ртуті
– запаморочення, здатність до логічного мислення,
порушення розумової діяльності – є найважливішими показниками, що характеризують постійний
хронічні прояви впливу ртуті.
Проводячи дослідження, було встановлено, що
саме ці зміни в роботі вегетативної нервової системи зустрічалися частіше саме серед населення, яке
проживає у містах, де були зафіксовані підвищені
показники концентрації ртуті у довкіллі та продуктах харчування.
Також важливим показником хронічної ртутної інтоксикації є дослідження короткочасної і довготривалої пам'яті. Дослідження цього показника проводили у
осіб, які проживають на забруднених ртуттю територіях. Результати досліджень представлені на рис. 2.

30%

Дорослі

20%
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10%
0%
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Неекспонована
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Рисунок 3 – Кількість осіб з нестійкою увагою,
серед обстежених жителів, %
Як видно з рис. 3, 50% дорослих і 40% дітей, що
проживають на експонованій території, мають нестійку увагу. На неекспонованій території цей показник відповідно 30 і 20%.
ВИСНОВКИ. Результати експериментальних досліджень вказують на високий ступінь забруднення
ртуттю ґрунту та підземних вод Донецького регіону в
районі розташування промислових об’єктів. Отримані
результати досліджень, що свідчать про підвищену
концентрацію ртуті у деяких продуктах харчування
місцевого виробництва, а саме на територіях з високими концентраціями ртуті у ґрунтах та підземних водах.
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Експериментально підтверджено наявні хронічні хвороби у людей, які зумовлені постійним надходженням
ртуті до їх організму і , які могли б бути викликані,
вживанням продуктів харчування місцевого виробництва, в складі яких міститься ртуть.
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STUDY OF THE RISK OF MERCURY POLLUTION FOR PUBLIC HEALTH IN THE DONETSK REGION
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0000-0002-6033-9570
Purpose. To conduct research on mercury contamination of soils and groundwater in the Donetsk region, to analyze
the causes of mercury anomalies in some towns in the region, to investigate the presence of mercury in locally produced
foods and to determine its impact on health of local residents. Methods. The mercury content in soils was determined
by the atomic absorption method on a mercury atomic absorption photometer RAF-1. In the groundwater study in
Donetsk region, the mercury analyzer "Julia-5K" designed to determine the mass concentration of mercury in liquid
media was used. The presence of mercury in food was detected by colorimetric determination of mercury compared to
the standard scale. Studies of existing chronic human diseases due to the usual mercury consumption were performed
using a statistical method of data processing. Results. In soil studies for mercury in 13 cities in the Donetsk region,
elevated concentrations of mercury in soils were found in 6 cities. The mercury content in urban soils is much higher
than in rural areas, and the maximum concentration limit wasn’t exceeded in any of rural areas studied. Water pollution
with mercury is present in specific areas: near metallurgical, coal and coke plants, as well as near mines and dumps.
Elevated concentrations of mercury from 5 to 10 MPC were detected in the groundwater of 6 towns. In areas with high
concentrations of mercury, elevated concentrations of mercury were found in some locally produced foods: cereals from 1.5 to 2.6 MPC, meat and poultry - about 1.5 MPC, fish - from 10 to 14 MPC, vegetables - about 2 MPC. Studies
have been conducted on the presence of medical diseases possibly caused by the constant consumption of low
concentrations of mercury. Studies have shown that 35.5% of people living in the contaminated areas have stomach
problems. 25% have confirmed gynecological diseases, 13% have chronic pyelonephritis, 11% have gastric and
duodenal ulcers. Studies of short-term and long-term memory were performed in people living in the mercurycontaminated areas. It was found that almost 70% of respondents aged 21-60, 33% of people aged 15-20 and about 10%
of people aged 5-14 had signs of severe long-term memory impairment. Changes in the short-term memory capabilities
were recorded: 31% of persons aged 21–60, about 16% of persons aged 15–20, and approximately 10% of persons aged
5–14 living in the areas contaminated with mercury had poor short-term memory. Originality. Methods for assessing
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the condition of soils and groundwater for the presence of mercury were used, which made it possible to establish a
relationship with public health in the Donetsk region and to evaluate this impact. Practical value. It is to determine the
causal relationship between the public health in the Donetsk region and the identified local mercury anomalies.
Conclusions. It was found that increased concentrations of mercury in the soils and groundwater of some cities in the
Donetsk region is the direct cause of local health indicators impairment. Moreover, most people with detected
functional changes while mercury exposure are children and teenagers, and this is especially dangerous because the
growth and development can be affected.
Key words: pollution, mercury, Donetsk region, toxic effects.
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