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Київський національний університет технологій та дизайну 

Мета і завдання. Дослідити та оцінити токсичність продуктів 

деконтамінаціїфосфорорганічних сполук (ФОС), оцінити їх вплив на живі організми. 

Об'єкт дослідження. Деградація ФОС різними методами. 

Методи та засоби дослідження. Огляд літератури за останні 15 років; 

узагальнення виявлених тенденцій та закономірностей. 

Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. 

Використання отриманих даних для наукових розвідок токсикологічної характеристики 

систем деконтамінації ФОС в міцелярних умовах. 

Результати дослідження. Фосфорорганічні пестициди (ФОП) є однією з 

найпоширеніших груп пестицидів, зважаючи на їх високу інсектицидну й акарицидну 

дію. Вважається, що продукти деградації ФОП малотоксичні для людей та тварин. 

Однак, широкий діапазон персистентності сполук може призвести до отруєння, за 

умови недотримання техніки безпеки при використанні того чи іншого засобу. 

Карбофос (малатіон) – токсичний, клас небезпеки 3, LD50 для щурів та мишей– 

400-1400 мг/кг. Під дією високої температури розкладаються до диметилсульфату, 

діоксиду сірки, оксиду вуглецю, фосфорного ангідриду та оксиду азоту.  

Помірна токсичність препарату пояснюється особливостями його метаболізму, 

однак, в певних умовах малатіон може піддаватися ізомеризації                               

(МеО-Р = S → МеS-P = O) з утворенням дитіофосфату (рис. 1), який проявляє значно 

більшу токсичність по відношенню до ссавців, ніж малатіон. 

 

 
 

Рисунок 1 - Ізомеризація малатіону 

Малатіон проявляє термічну і фотохімічну стійкість, але при дії високих 

температур розкладається до диметилсульфату, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, 

фосфорного ангідриду та оксиду азоту. Малатіон, як і більшість ФОП, повільно 

гідролізується водою, тому система деконтамінації повинна містити солюбілізатори; 

гідролізується в кислому середовищі, швидко в лужному середовищі, тому лужні 

розчини є хорошим засобом знешкодження малатіону та препаратів на його основі.  
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Актелік (піріміфос-метил) – токсичний, клас небезпеки 2, дуже токсичний для 

водних організмів, інгібітор холінестерази. При нагріванні до розкладання (приблизно 

120˚С) виділяє дуже токсичні пари оксидів азоту, фосфору та сірки. 

Діазинон – інсектицид контактного та кишкового типу, становить небезпеку як в 

періодзастосування і протягом 20 днів після нього. При потраплянні в організм 

діазинон переходить в діазоксон (рис. 2), який діє як інгібітор холінестерази. 

 

 
Рисунок 2 - Метаболізм діазинону в організмі 

Переважна більшість ФОП в організмі накопичуються в головному і спинному 

мозку, в легенях, серці, печінці, нирках, селезінці, скелетних м'язах, перетворюючись в 

свої метаболіти.  

Під впливом окислювальних процесів відбувається синтез нових речовин (так, 

тіофос перетворюється в фосфакол, карбофос в імідоксон, діазинон в діазоксон, антіо в 

фосфамід). При цьому рівень токсичності метаболітів зростає, у порівнянні з основною 

речовиною.  

Зважаючи на вищезазначене, процес дезактивації ФОП набуває все більшого 

значення. 

В останній час проводиться розробка водних систем деконтамінації, оскільки 

нові системи повинні бути екологічними та не потребувати після себе додаткової 

очистки. 

Найбільш поширеним способом дезактивації ФОС є лужний гідроліз, проте 

даний метод не достатньо ефективний. Тому зараз активно займаються розробкою 

модифікованих систем, наприклад, з додаванням пероксиду водню. 

Пероксид водню, який є в нейтральній формі, слабкий окиснюючий агент. Для 

його активації додають гідрокарбонати, фталати, нітрити, які утворюють високоактивні 

пероксикислоти. Досліджено ефективність борної кислоти в якості активатора. 

Так як більшість фосфорорганічних сполук проявляють ліпофільні властивості, 

то система деконтамінації повинна містити солюбілізатори, які дозволять регулювати 

швидкість реакції. 

Пероксид водню, завдяки своїй подвійній природі, може розглядатись як 

перспективний компонент миючих дезактиваційних розчинів. Також перевагою 

подібних систем є можливість їх застосування для очистки технологічного обладнання. 

Висновки. Сучасні методи деконтамінації ФОС не ефективні та не дозволяють 

досягати відтворюваних результатів. Предметом майбутніх наукових розвідок повинні 

стати детальні дослідження токсикологічних  властивостей систем деконтамінації ФОС 

з використанням сучасних міцелярних композицій. 
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