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Вплив на людину. Отруєння металами 

Серед виробничих отрут досить поширеними є метали. До останнього часу використовують 
переважно важкі метали: свинець, ртуть, цинк, марганець, хром, нікель, кадмій та інші. З 
потужним розвитком техніки почалося впровадження у промисловість різних металів та сплавів: 
легких металів (берилій, літій), тугоплавких (ванадій, титан), розсіяних (талій, селен), 
рідкісноземельних (цезій, ітрій). 

Ці метали використовуються тільки для одержання легованої сталі, твердих, надтвердих, 
жаростійких, кислотостійких та інших високоякісних спеціальних сплавів. У виробничих умовах 
метали зустрічаються у різних сполуках. Рідкі метали найчастіше діють на організм у вигляді 
аерозолів, дезінтеграцій чи конденсацій. Вологі метали є загальнопротоплазматичними отрутами, 
які мають водночас вибіркову дію. 

Характерною особливістю важких металів після потрапляння до організму є їх нерівномірний 
розподіл між клітинами і тканинами. Виділяючись через сечові шляхи, слизові оболонки травного 
каналу і різні залози, деякі метали спричинюють у них патологічні зміни (наприклад, свинець та 
його сполуки є протоплазматичними отрутами, які діють на всі органи і системи організму і 
зумовлюють особливо важкі зміни у нервовій системі). 

Розглянемо вплив деяких будівельних матеріалів на самопочуття людини. Один з 
найпоширеніших хімічних канцерогенів у навколишньому середовищі – ароматичний 
вуглеводень бензапірен, який утворюється внаслідок високотемпературних процесів термічної 
обробки органічної сировини, неповного згоряння. Так, підвищення концентрації бензапірену в 
повітрі на кожен нанограм в 1 куб. м підвищує захворюваність на рак на 0,4 на 100 тис. населення 
(професійний рак відзначається у 6% чоловіків і у 2% жінок). 

Формальдегід. Було встановлено, що формальдегіди виділяють такі матеріали: деревностружкові 
плити, матеріали для покриття типу фарб чи килимових виробів, текстильні товари, 
піноізоляційні матеріали. Основними об’єктами гострого впливу формальдегіду є кон’юнктива 
ока та дихальні шляхи. Приблизно в тих самих концентраціях відмічено ушкоджуючу дію запаху 
цієї речовини.  

Радон. Відмічають підвищення частоти захворювань на бронхогенний рак легень внаслідок 
відкладання сполук радону. Він також може надходити до кісткового мозку. 

Азбест, який має ізоляційні та протипожежні властивості, використовують у різноманітній 
продукції у вигляді термоізоляційного матеріалу, акустичних покриттів, що напиляються на 
металеві сітки, полум’ягасників у вигляді азбоцементу, вінілазбестових покриттів для підлоги 
тощо. У ході його використання може відбуватися безперервний вихід азбестових волокон у 
повітря приміщень. Азбест спричиняє захворювання – від азбестозу до бронхогенного раку 
легень, особливо в осіб, які палять. 

  

 

 


