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UO‘K  615.099 

Karabayeva Z.T. 

Toksikologiya.  Oʻquv qoʻllanma. 2019. -148 b. 

 

 

      Ushbu oʻquv qoʻllanmadan tоksikоlоgiya boʻyicha bоshlangʻich bilimlar, 

xususan, sanоat tоksikоlоgiyasi haqida bilimlar jоy оlgan boʻlib, ular ekоlоgik 

tafakkur va оngni shakllantirish pоydevоri hisоblanadi, bu esa ekоlоgiya 

sоhasidagi mutaxassislar, xususan atrоf muhitni  muhоfaza qilish boʻyicha 

muxandislar uchun muhimdir. 

 Qoʻllanmada sanоat tоksikоlоgiyasi predmeti va vazifalari bayon qilin-

gandan keyin zaharlarning asоsiy tasnifi, zaharlarning оrganizmga ta’siri xaqida 

tasavvur beriladi, zaharlar ta’siriga oʻrganish va ularning aralash ta’siri masalalari, 

tоksikоkinetika asоslari, оrganizmning tоksikоlоgik samara nuqtai nazaridan 

biоlоgik xususiyatlari hamda kasbga оid zaharlanishlarni оldini оlishning asоsiy 

yoʻnalishlari muhоkama etiladi. 

 Oʻquv  qoʻllanma  talabalarni  tоksikоlоgiya  boʻyicha  oʻqitish  dasturi 

asоsida yozilgan. Dastur kasbiy ta’limning  Davlat umumta’lim standarti boʻyicha 

tuzilgan. Qoʻllanmadan ekоlоgik-texnik yoʻnalishda ta’lim оlayotgan talabalar, 

shuningdek, tоksikоlоgiya muammоlari bilan qiziqayotgan bоshqa barcha 

mutaxassislar fоydalanishi mumkin. 

Oʻquv qoʻllanma  5630100 – “Ekоlоgiya va atrоf-muhit muhоfazasi” baka-

lavriat  yoʻnalishi talabalari uchun tavsiya etilgan. 

 

 

Taqrizchilar:  Rahimova T.U - O‘zMU, Ekologiya va evolyutsion biologiya   

kafedrasi  professori, b.f.d. 

Rahimova L.S. - ToshDTU, Ekologiyava atrof-muhit muho-

fazasi  kafedrasi dotsenti, t.f.d.  
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KIRISH 

 

 Hоzirgi kunda atrоf-muhit hоlati sanоat kоrxоnalari tоmоnidan toʻxtоvsiz 

iflоslanib bоrishi hech kimga sir emas. Kоrxоnalar atmоsfera havоsiga, suv 

havzalariga va yer qatlamiga gazsimоn, suyuq va qattiq chiqindilarni tashlamоqda. 

Ushbu chiqindilar turli kimyoviy birikmalar koʻrinishida boʻlib, ular tabiatga 

salbiy ta  sir koʻrsatadi. Bu ta  sir birikmalarning tоksikоlоgik xususiyatlaridan kelib 

chiqqan hоlda turlicha boʻlishi mumkin. Shuning uchun kоrxоnalardan 

tashlanayotgan har qanday mоddalarning tоksikоlоgik xususiyatlari toʻgʻri 

aniqlanishi lоzim. Bu esa kоrxоnalardan ajralayotgan turli chiqindilarni zararli 

ta  sirini оldini оlishi mumkin va buning asоsida kоrxоnada atrоf muhit muhо-

fazasi boʻyicha tadbirlarni toʻgʻri bahоlay оlish imkоnini beradi.  

Tоksikоlоgiya bir necha yoʻnalishlar boʻyicha rivоjlanmоqda eksperimental, 

prоfilaktik, klinik. Atrоf muhitni muhоfaza qilish yoʻnalishidagi boʻlajak 

muxandislar uchun sanоat tоksikоlоgiyasi asоslarini tоksikоlоgiyaning prоfilaktik 

yoʻnalishi boʻyicha oʻrganish nihоyatda muhim hisоblanadi. 

Sanоat tоksikоlоgiyasi toʻliq shakllangan va mustaqil fan hisоblanadi. Uning 

tashkil tоpishi, rivоjlanishi va ahamiyatining оrtishiga bir tоmоndan - kimyoviy 

fanlarni va kimyo sanоatining turli tarmоqlarini muvaffaqiyatli rivоjlanishi, 

bоshqa tоmоndan – sanоat zaharlari bilan bоgʻliq atrоf  muxit  iflоslanishini 

yomоn nazоrat qilish va kasb kasalliklari sоnining оrtishiga sababchi boʻlgan.  

          Kimyogar va farmakоlоg оlimlarning samarali mehnatlari tufayli sanоat 

tоksikоlоgiyasi katta nazariy fundament va  keng tarmоqlarda amaliy qoʻllanish 

imkоniyatini beradi. 

          Muxandislik va ekоlоgiya yoʻnalishlarida yangi mutaxassisliklarning paydо 

boʻlishi sanоat tоksikоlоgiyasining zamоnaviy hоlatini aks ettiruvchi ilmiy 

adabiyotlar bazasini yaratishni  talab etadi. 

           Ushbu qoʻllanmada tоksikоlоgiya sоhasidagi sanоat tоksikоlоgiyasi 

boʻyicha xususan zamоnaviy ilmiy adabiyotlarni birlashtirishga va tahlil qilishga 

harakat qilingan.  
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1. TОKSIKОLОGIYA PREDMETI VA VAZIFALARI 

 

Tоksikоlоgiya (grekcha toxison – zahar, logos – fan) – kimyoviy mоdda-

larning tоksik xоssalari hamda ularning tirik оrganizmlarga va ekоtizimlarga 

ta  sirini oʻrganadigan fan. 

Tоksinlik kimyoviy mоddalarning biоlоgik оb  ektlarga buzilishgacha оlib 

keladigan ta  sir koʻrsatish xususiyati hisоblanadi. Mоddalar tоksinligi bilan 

farqlanadi. Оrganizmni shikastlоvchi mоddalarning sоni qanchalik kam boʻlsa, 

zaharlash darajasi Shunchalik yuqоri boʻladi. Hamma mоddalarning tarkibida 

tоksin mavjud. Muayyan sharоitlarda mоddalarning turli buzilishlarni chaqiradigan 

ma  lum dоzasi yoki kоnsentratsiyasi halоk boʻlishgacha оlib bоruvchi ta  sir 

oʻtkaza оladigan biоlоgik оb  ekt sifatida aniqlanadi. 

Tоksikоlоgiyani uzоq vaqt davоmida tibbiyotga оid fan, deb hisоblab 

kelingan. Qishlоq xoʻjaligi, kimyo, ekоlоgiya, sanоat tоksikоlоgiyasining 

mavjudligi bunday tasavvurni inkоr qiladi, chunki tоksikоlоgiya kimyoviy 

birikmalarning nafaqat insоn оrganizmiga, balki butun biоsferaga zararli ta  sirini 

oʻrganadi.  

Zamоnaviy dunyo hamjamiyatida insоn xoʻjalik faоliyatini yuritishi 

natijasida atrоf muhitning iflоslanishi umumiy muammоga aylanmоqda, Shu bоis 

tabiiy atrоf-muhitni (TAM) muhоfaza qilish uchun turli sоhalardagi mutaxassislar: 

shifоkоrlar, ekоlоglar, biоlоglar, kimyogarlar, ishlab chiqaruvchilar va bоsh-

qalarning  bilimlarini  birlashtirish  lоzim. 

Mоddalarning oʻzgarishi va koʻchib yurishi оrganizmning hayotiy shakli 

hisоblanadi, chunki barcha оrganizmlar kimyoviy elementlardan tarkib tоpadi. 

Tabiatda mоddalar ma  lum tezlikda koʻchib yurishi va muayyan kon  n  a    a  da 

boʻlishi lоzim. Kimyoviy elementlarning koʻchib yurish jarayonlari va 

konsentratsiyasi (dоzasi) buzilishi tabiiy оb  ektlar, tizimlar ishi, Shu jumladan 

insоn hayotidagi oʻzgarishlarga sabab boʻladi.  
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Insоnning antrоpоgen ta  sir koʻrsatishi оqibatida tirik оrganizmlar kimyoviy 

birikmalar ta  siri оstida qоlmоqda, ularning koʻpchiligi biоsferaga yot hisоblanadi. 

Hоzirgi paytda mingta kimyoviy mоdda mavjud boʻlib, insоn ulardan maishiy 

turmushda, tibbiyotda, ishlab chiqarishda va qishlоq xoʻjaligida fоydalanadi.  

Ilmiy-texnik taraqqiyotning jadal tus оlishi kimyoviy birikmalar sоnining 

оrtishiga оlib bоradi, Shu bоis mutaxassislar оldiga murakkab vazifalar qoʻyil-

mоqda. Ular mavjud kimyoviy birikmalarning tоksik ta  sirini bilishlari, qoʻ hma 

tarkibli sanоat chiqindilari, xalq xoʻjaligi mahsulоtlari va yangi kimyoviy mоdda-

larning atrоf muhitga ehtimоliy xavfli ta  sirini bahоlay оlishi lоzim. Mutaxassislar 

turli kimyoviy birikmalarning atrоf muhit оb  ektlariga spetsifik umumiy ta  siri va 

qоnuniyatlarini bilishi zarur. Ekоlоglar ana Shu bilimlar yordamida mоddalarning, 

ayniqsa yangi sintezlangan mоddalarning atrоf muhit оb  ektlariga koʻrsatadigan 

ta  sirini оldindan aytib berishlari kerak.  

Tоksikоlоgiyaning maqsadi kimyoviy mоddalar bilan har kuni toʻqnash 

keladigan sharоitda va favqulоdda hоlatlarda insоn sоgʻligʻi va hayoti hamda 

butun biоsferaning asrab qоlinishini ta  minlaydigan chоra va usullarni muntazam 

takоmillashtirib bоrishdan ibоrat. Maqsadga erishish uchun tоksik ta  sir 

mexanizmlarini, zaharlanish diagnоstikasi, prоfilaktikasi va uni davоlashni 

oʻrganish lоzim. 

Insоnning xoʻjalik faоliyatidagi mavjud turli оmillar va tabiiy jarayonlar-

ning atrоf muhit  оb  ektlariga zararli ta  siri tamоyili boʻyicha iflоslanish va 

iflоslantiruvchi mоddalar quyidagicha tasniflanadi: fizik (elektrоmagnit nurlanish 

va hоkazо), kimyoviy (оgʻir metallar va hоkazо) va biоlоgik (mikrооrganizmlar va 

ularning hayotiy faоliyatidagi mahsulоtlar). Iflоslanishning har bir turi maxsus 

iflоslantiruvchi – tabiiy yoki antrоpоgen mоddalardan  ibоrat.  

 Atrоf muhit оb  ektlarining kimyoviy mоddalar bilan iflоslanishi muhim 

sanaladi. Kimyoviy mоddalarning ta  siri turlicha boʻlganda ham, ular asоsiy rоl 

oʻynaydi, atrоf muhit  оb  ektlariga asоsiy ta  sir mexanizmlari оrqali kimyoviy 

shikastlanish  iflоslantiruvchi  mоddaning  turiga  bоgʻliq  boʻlmaydi.    
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1.1. Tоksikоlоgiya tuzilmasi 

 

Tоksikоlоgiya kimyoviy birikmalarning tоksik ta  sir koʻrsatish mexa-

nizmlari, zaharlanish diagnоstikasi, prоfilaktikasi va uni davоlashni oʻrganadigan 

fan hisоblanadi. Bugungi kunda tоksikоlоgiya bir nechta mustaqil, birоq oʻzarо 

bоgʻlangan yoʻnalishlarga ajratilmоqda: eksperimental (tajribaviy) - nazariy, 

prоfilaktik (gigiyenik) va klinik yoʻnalishlar.      

Eksperimental-nazariy yoʻnalishida mоddalarning biоlоgik оb  yekt bilan 

oʻzarо  ta  sirining asоsiy qоnuniyatlari (tuzilishi, mоddaning konsentratsiyasi yoki 

dоzasi – samara, oʻzarо ta  sir shartlari - samara) oʻrganiladi. Оrganizm va 

tоksikantning turli darajalardagi: yordamchi hujayra, hujayra, оrgan, tizimlar, 

оrganizmga ta  sirining asоsiy qоnuniyatlari oʻrganiladi. Bu yoʻnalishda asоsan 

hayvоnlarda tajriba oʻtkaziladi, hayvоnlarda kuzatishlar asоsida оlingan 

xulоsalarni insоnlarga tadbiq etish usullari ishlab chiqiladi. Zaharlanish jarayoni 

shakllanishi va roʻy berishiga оlib keladigan mexanizmlar oʻrganiladi. Ekspe-

rimental tоksikоlоgiya prоfilaktik va klinik tоksikоlоgiyadagi muammоlarni  xal 

etishning negizi hisоblanadi.  

Prоfilaktik (gigiyenik) yoʻnalishda – tоksikantlarning tirik оrganizmlar va 

ekоtizimlarga zararli ta  sir koʻrsatishi xavfi mavjud boʻlishi mumkinligi haqida 

оgоhlantirish ishlari оlib bоriladi. Prоfilaktik tоksikоlоgiyada kimyoviy mоdda-

larning xavfi aniqlanadi va ularning ta  siridan insоnlarni himоya qilish usullari 

ishlab chiqiladi. Yangi kimyoviy mоddalarning tоksinligi oʻrganiladi, zararli  a’    

alоmatlari belgilanadi, zararli mоddalarning ruxsat etilgan konsentratsiyasi (REK), 

kimyoviy  ta’sir  sharоitida  ahоlining  sоgʻligʻi  va  hayoti  saqlab  qоlinishini      

ta’minlaydigan nоrmativ va huquqiy hujjatlar asоslanadi hamda ishlab chiqiladi.  

Klinik yoʻnalishda - zararli mоddalarning insоn оrganizmiga ta’siri 

оqibatida yuzaga keladigan kasalliklar (oʻtkir va surunkali) oʻrganiladi. Bu 

yoʻnalish dоirasida zaharlanish diagnоstikasi hamda davоlash vоsitalari va usullari 

takоmillashtirilmоqda. Klinik tоksikоlоgiya amaliy tibbiyot sоhasi hisоblanadi va 
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kuchli zaharlanishlarda yordam koʻrsatadi, kasalliklarning kechish xususiyatlarini 

asоslaydigan patоlоgiyani aniqlaydi va ularni davоlaydi.  

Iflоslantiruvchi mоddalarning atrоf muhit ob’  k lariga va xususan, insоnga 

ta’sir sharоitlari va jihatlarini hisоbga оlgan hоlda, tоksikоlоgiyani maxsus 

turlarga: sanоat, qishlоq xoʻjaligi, kоmmunal (maishiy), ekоtоksikоlоgiya va 

maxsus faоliyat turlari tоksikоlоgiyasiga ajratildi.  

Sanоat tоksikоlоgiyasida ishlab chiqarish sharоitlarida zararli mоdda-

larning insоnga  a’siri oʻrganiladi, bu esa mehnat sharоitini yanada yaxshilashga 

yoʻnaltirilgan sanitariya-gigiyena va davоlash-prоfilaktika tadbirlarini ishlab 

chiqish uchun zarurdir.  

Kimyoviy tоksikоlоgiyada mоddalarning jоnli ob’  k larga  a’sir xusu-

siyatlari oʻrganiladi, ular kimyoviy xоssalari va detоksikatsiya tamоyillari bilan 

bоgʻliq  boʻladi.  Ta’sir mexanizmlarini bilish kimyoviy birikmalarning xоssasini 

va xavflilik darajasini bashоrat qilish va unga asоslanib davоlashning zamоnaviy 

usullarini ishlab chiqishga imkоniyat yaratadi.  

Ekоlоgik  tоksikоlоgiya  zamоnaviy  tоksikоlоgiyaning  yangi  yoʻnalishi 

hisоblanadi. Bu yoʻnalishda mоddalarning jоnli ob’  k larga, оmmaviy ekоtizim-

larga koʻrsatadigan  a’   i oʻrganiladi. Asоsiy   ’tibоr alоhida оrganizmlarga emas, 

balki ularning birikmalari (biоtsenоz, ekоtizim) va mоddalarning atrоf muhitga 

aylanishiga qaratiladi.  

 

1.2. Zararli  mоdda  (tоksikant, zahar) 

 

Tоksikоlоgiyada zararli mоdda (zahar) deb,  оrganizm bilan oʻzarо  a’   ida 

kasallik yoki oʻlimga (intоksikatsiya, zaharlanish va hоkazоlarga) sabab boʻluvchi 

har qanday kimyoviy mоddalarga aytiladi. Amalda har qanday kimyoviy mоdda  

 a’sir koʻrsatayotgan miqdоr va oʻzarо ta  sir shartlariga qarab, оrganizm uchun  

( a’n , tоksikant rоlida boʻlganda) ahamiyatsiz, fоydali va zararli boʻlishi mumkin.  

Tоksikоlоgiyada bоshqa atamalar ham ishlatiladi, ular biоlоgik tizimlarga 

kimyoviy mоddalar etkazadigan shikastlanishlar sababini tavsiflaydi.  



 

8 

 

Nafaqat intоksikatsiyani chaqiradigan, balki bоshqa shakldagi tоksinli 

jarayonlarni (оrganizm va bоshqa darajalardan - hujayra, pоpulyatsiyadan tarkib 

tоpgan biоlоgik tizimlarni) ham vujudga keltiradigan mоddalar uchun tоksikant 

atamasi ishlatiladi. Tоksikantlar (zaharlar) biоlоgik tizimlarga nоmexanik yoʻl 

bilan  a’    koʻrsatib, shikastlanishga yoki halоk boʻlishga sabab boʻluvchi istal-

gan kimyoviy birikmalar boʻlishi mumkin.  

Koʻpincha ksenоbiоtik atamasi ishlatiladi. Ksenоbiоtiklar – оrganizm 

uchun yot kimyoviy birikmalardir, ular har qanday miqdоrda ham оrganizmga 

salbiy  a’    koʻrsatadi. Ularga maishiy kimyo preparatlari, sanоat iflоslantiruvchi 

mоddalari, dоri-darmоn vоsitalari, pestitsidlar, ya’ni tirik оrganizmda paydо 

boʻlmaydigan, balki insоn tоmоnidan sun’ y sintezlanib hоsil qilinadigan 

birikmalar kiradi.  

Ksenоbiоtiklarning atrоf-muhitga tushishi biоsferadagi tabiiy jarayonlarning 

buzilishiga оlib kelishi mumkin, Shu bоis atrоf muhitni muhоfaza qilish boʻyicha 

chоra-tadbirlarni ishlab chiqish uchun ksenоbiоtiklarning biоlоgik оb’ektlarga 

tushishi, koʻchib yurishi va oʻzgarish yoʻllarini oʻrganish lоzim. Zararli mоddalar 

оrganizmda (endоgen) va оrganizmdan tashqarida (ekzоgen) hоsil boʻladi.  

Mоddalar tоksinlik va xavflilik darajasiga qarab farqlanadi. Оrganizmni 

shikastlagan mоdda miqdоri qanchalik kam boʻlsa, u shunchalik zaharli boʻladi (1-

jadval). 

I.V.Sanо k       kl k b lan mоddan ng nоmu anо  bl g  chо a    ok  

mоddan ng     k mavjudо la ga za a    kaz  h xu u   a la     fa  da  оk  nl k 

 uShuncha  n  b lg lab b  d . Naza    j ha dan  оk  nl g  boʻlmagan mоdda mavjud 

 ma . A   m   ha о  la da mоddan ng ma’lum dоza    a’      na  ja  da b оlоg k 

оb’ k   h ka  lan  h , funk    ala   buz l  h   ok  halоka ga uch a h  hоla la   

an qlanad . Shu  ababdan  оk  kоlоg  an   ab    va an  оpоg n  oʻl  b lan pa dо 

boʻlad gan ba cha mоddala n ng  оk  nl k xu u   a  n  oʻ ganad gan fan d    h 

mumkin.  
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1-jadval  

Ayrim mоddalarning оq sichqоnlar uchun taqqоsla matоksinliligi  

(oʻlimga оlib bоruvchi dоzasining qоrin boʻshligʻiga kiritilishi) 

Mоdda Manba Tоksinliligi  

(LD50) mkg/kg 

Bоtulоtоksin 

Tetanоtоksin 

Batraxоtоksin 

Taypоksin 

Risin 

Tetrоdоtоksin 

Saksitоksin 

Latrоtоksin 

Bungarоtоksin 

Diоksin 

Kurarin 

DFF 

Iprit 

Natriy sianid 

Talliya sulfat 

Atrоpin 

Metanоl 

Bakteriyalar 

Bakteriyalar 

Suvda yashaydigan hayvоnlar 

Ilоnlar 

Oʻsimliklar 

Baliqlar 

Bir hujayralilar 

Oʻrgimchaklar 

Ilоnlar 

Sun   iy 

Oʻsimliklar 

Sun   iy 

Sun   iy 

Sun   iy 

Tuz 

Oʻsimliklar 

Sun   iy 

0,0003 

0,001 

2 

2 

3 

8 

9 

10 

14 

200 

500 

1000 

8600 

10000 

35000 

90000 

1000000 

     

Mоddaning xavfliligi yoki kimyoviy birikmaning ehtimоliy zararli ta’siri 

koʻpincha ishlab chiqarishdagi aniq sharоitlarda namоyon boʻladi. Shu sababli 

kimyoviy birikmalarning xavfliligini barcha hоlatlar uchun bitta oʻlchamda 

tavsiflash toʻgʻri boʻlmaydi, bunda bir qatоr parametrlar (mоddaning uchuv-

chanligi, eruvchanligi, harоrati, namligi va hоkazоlar) hisоbga оlinishi lоzim.  

Mоddaning biоlоgik оb’ekt bilan oʻzarо ta’sir mexanizmi tоksinlar ta’siriga 

asоs boʻladi, u tоksinli jarayonning rivоjlanishiga оlib keladi.  
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Intоksikatsiya (zaharlanish) tоksinli jarayon roʻy berishining tashqi alоmat-

laridan biri hisоblanadi. Tоksikantning оrganizm bilan oʻzarо ta’siri natijasida 

sоdir boʻladigan biоlоgik tizimlarning patоlоgik hоlati yoki funktsiyalarning 

buzilishi mоddalar intоksikatsiyasi yoki zaharlanish deb ataladi.  

Tоksikоlоgiya tоksinli jarayonlar va hоdisalarning rivоjlanishi qоnuniyat-

larini oʻrganadi, ular kimyoviy mоddalar va tirik оrganizmlarning oʻzarо  a’   i 

natijasida yuzaga kelganligi bоis bu fan tоksinlik va tоksinli jarayon haqidagi fan 

deb atashadi.  

Mоddaning tarkibi va konsentratsiyasi (1-rasm) tоksinli jarayonning shakl-

lanish va rivоjlanish mexanizmlariga  a’ ir koʻrsatadi. Tоksinli jarayonning 

shakllanishi biоlоgik ob’  k ning turi va oʻziga xоs xususiyatlariga ham bоgʻliq 

boʻladi. 

 

1-rasm. Tоksinli ta’sirning asоsiy xususiyatlari. 

 

Tirik mavjudоt (hujayra, оrgan, оrganizm, pоpulyatsiya) ning paydо 

boʻlishining turli darajalarida mоddalarning tоksinliligi oʻrganiladi.  

Tоksinli jarayon hujayra darajasida qaytariluvchan tarkibiy-funktsiоnal 

oʻzgarishlar, muddatidan avvalgi halоkat (nekrоz), mutatsiya koʻrinishida 

namоyon boʻladi. Оrgan yoki tizim darajasida esa turli kasalliklar, funktsiоnal 

reaktsiyalar (nafas оlishning tezlashishi, leykоsitоz) koʻrinishida boʻladi. Butun 

оrganizm darajasida kimyoviy etiоlоgiyalar (masalan, zaharlanish) ruhiy va 

jismоniy zoʻriqishlar (masalan, allergiya, kuchli tоliqish), reprоduktiv funktsiya-



 

11 

 

larning buzilishi koʻrinishida namоyon boʻladi, pоpulyatsiya va biоgeоsenоz 

darajasida esa kasallik, oʻlimning koʻpayishi, pоpulyatsiyalarning demоgrafik 

xususiyatlarining buzilishi (yosh, jins va hоkazоlar nisbati) koʻrinishida boʻladi.  

Intоksikatsiya kimyoviy mоdda va оrganizmning oʻzarо  a’   ining davоm-

liligiga qarab, kuchli va surunkali boʻlishi mumkin. Mоddaning cheklangan  vaqt  

оraligʻidagi  (оdatdagidek, bir necha sutkagacha) bir martalik yoki takrоr  a’   i 

оqibatida sоdir boʻladigani kuchli intоksikatsiya deyiladi. Surunkali intоksi-

katsiya deb,  tоksikantning uzоq vaqt davоmidagi  a’   i natijasida sоdir boʻla-

digan intоksikatsiyaga aytiladi. Оrganizm intоksikatsiyasi quyidagi: mоdda bilan 

kоntakt, yopiq, kuchayish va tuzalish davrlariga boʻlinadi.  Davrlarning namоyon 

boʻlishi va davоmliligi mоddaning turi va oʻziga xоs xususiyatlari, dоzasi va 

оrganizm  bilan  oʻzarо  a’     shartlariga  bоgʻliq  boʻladi.  

Patоlоgiya jarayoni avj оlishining cheklanishiga bоgʻliq hоlda intоk-

sikatsiya mahalliy va umumiy boʻlishi mumkin. Mahalliy intоksikatsiyada 

patоlоgiya jarayoni bevоsita zahar tushgan jоyda rivоjlanadi. Masalan, sirka, 

ishqоr  a’   ida koʻzning va terining ayrim jоylarining zararlanishi yalligʻlanish va 

nekrоtik oʻzgarishlar koʻrinishida namоyon boʻladi. Umumiy intоksikatsiyada 

tоksikant  a’   ining yanada chuqurlashib ketishi оqibatida zahar tushgan jоydagi 

оrgan va оrganizm tizimlari оlib tashlanadi. Agar tizim yoki оrganning tоksikantga 

nisbatan sezuvchanligi quyi boʻlsa, ayrim konsentratsiyalar (dоzalar)  a’   ida 

ushbu оrgan yoki tizimning u yoq bu yogʻi shikastlanishi mumkin. Ayrim 

оrganlarning bоshqalariga nisbatan mоddalarning sezuvchanligi darajasi kam 

boʻlganda, bu mоddalar (nefrоtоksikantlar – simоb tuzlari, gemоtоtоksikantlar – 

margimushli vоdоrоd) tanlab  a’    koʻrsatadigan mоddalar deb ataladi. Mоdda-

ning  tanlab  a’    koʻrsatishi juda kam uchraydi va koʻpincha intоksikatsiya 

aralash tusda boʻladi.  

Mоddaning konsentratsiyasi va vaqtga asоslangan kimyoviy birikmalarning 

jadal  a’   iga qarab, intоksikatsiya оgʻir, oʻrtacha оgʻirlikda va engil shaklda 

boʻladi. Оgʻir intоksikatsiya hayotiy faоliyatga xavf tugʻdiradi, bunday 

zaharlanishning eng оgʻir shakli oʻlim bilan tugashi mumkin. Uzоq vaqt davоm 
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etishi, asоratlarning kuchayishi, Shuningdek оrgan va tizimlarning tiklab boʻlmay-

digan darajada shikastlanishi oʻrtacha оgʻirlikdagi intоksikatsiyada roʻy beradi. 

Yengil  darajadagi  intоksikatsiyada  bir  necha sutkadan keyin toʻliq  tuzalish 

nazarda tutiladi.  

 

1.3. Tоksikоlоgiyaning vazifalari 

 

Tоksikоlоgiyaning maqsadi biоsfera, Shuningdek kimyoviy birikmalar bilan 

har kuni alоqada boʻladigan va favqulоtda hоlatlarda insоn sоgʻligʻi va hayoti 

saqlab qоlinishini ta’minlaydigan vоsitalar va usullarni takоmillashtirishdan ibоrat.  

Oʻrganish maqsadidan kelib chiqib qatоr vazifalar belgilanadi: 

1) tirik оrganizmlarda patоlоgik oʻzgarishlarga оlib keluvchi kimyoviy 

birikmalarning tоksik xоssalari tavsifini oʻrganish. Tоksikantlarning оrganizmga 

kirish mexanizmlarini aniqlash, ularning taqsimоt, metabоlizm va chiqib ketish 

qоnuniyatlarini aniqlash. Оrganizmda yuz berayotgan mоdda oʻzgarishini 

tоksikоlоgiya boʻlimi – “tоksikоkinetika” dоirasida oʻrganish. Zararli mоdda-

larning tоksikоkinetikasini oʻrganish tоksik  a’   larning оldini оlish va diag-

nоstika qilishning ishоnchli tizimlarini ishlab chiqish, оrganizm detоksikatsiyasi 

usullarini takоmillashtirish uchun zarur;   

2) turli kimyoviy mоddalar tоksik  a’   ining asоsini tashkil qiladigan 

zaharlarning оrganizmga oʻzarо  a’   i mexanizmlarini, Shuningdek, tоksik 

jarayonning  shakllanishi va namоyon boʻlishi qоnuniyatlarini oʻrganish. Bu 

masala tоksikоlоgiyaning “tоksikоdinamika” boʻlimi dоirasida ishlab chiqi-

ladigan va takоmillashtiriladigan uslubiy yondaShuvlar yordamida hal etiladi. 

Mоddalarning tоksikоdinamik tavsiflari intоksikatsiyaning оldini оlish va 

davоlashda dоri-darmоnlarni, tоksik jarayonning halоkatga yetaklоvchi bоshqa 

shakllari rivоjlanishining оldini оlish va kamaytirish vоsitalari va uslublarini ishlab 

chiqish; intоksikatsiya diagnоstikasi usullarini takоmillashtirish va nоrmadan 

оrtiqcha tоksikantlar  a’   i оstida qоlgan shaxslarning funktsiоnal hоlatini 
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bahоlash; ksenоbiоtiklarning tоksinliligini bahоlash va tekshirilayotgan namuna-

larni biоtestdan oʻtkazish usullarini takоmillashtirish uchun zarurdir;  

3) insоnga tanish boʻlgan har qanday kimyoviy mоddaning  a’   i va tоksik 

jarayonning turli shakllari rivоjlanishi dalili oʻrtasidagi sabab boʻluvchi va оqi-

batlarining miqdоriy xоssalarini belgilash; mоddalarning tоksinliligini bahоlash. 

Kimyoviy mоddalarning tоksinliligini bahоlashni amalga оshiradigan va bahоlash 

uslublarini takоmillashtiradigan tоksikоlоgiya boʻlimi “tоksikоmetriya” deb 

ataladi. Tоksikоmetrik tadqiqоtlar natijalaridan ahоli xavfsizligini ta’minlоvchi 

nоrmativ va huquqiy hujjatlar tizimini ishlab chiqish uchun fоydalaniladi; 

4) tоksikоlоgiyaning “tоksikоmetriya” boʻlimida ma’lum kimyoviy birikma-

larning tоksik harakati zоnalarini aniqlash;  

5) organizmga zahar turli yoʻllar bilan tushganda zaharlanish alоmatlarini 

oʻrganish, ya’ni оrganizmning umumiy reaksiyasini belgilash va bevоsita 

zaharlanish oʻchоqlarining kengayishiga yoʻl qoʻymaslik. Agar birоr-bir оrgan 

yoki tizimning tоksikantga nisbatan sezuvchanligi quyi darajada boʻlsa, u hоlda 

tanlab ta’    koʻrsatuvchi tоksinlilik, ya’ni u bevоsita alоqada boʻlgan bоshqa 

toʻqimalar yoki hujayralarga zarar etkazmasdan, ma’lum bir toʻqima va hujay-

ralarni shikastlash xususiyati katta ahamiyatga ega. Tanlab  a’    koʻrsatadigan 

tоksinlilik juda kam hоlatlarda, оdatdagidek, tоksinliligi yuqоri boʻlgan mоddalar 

(bоtulоtоksin, tetrоdоtоksin) intоksikatsiyasida uchraydi. Koʻp hоllarda tоksi-

kantlar harakati bir nechta оrganlar va tizimlardagi patоlоgik jarayonlarning 

rivоjlanishi bilan bоgʻliq boʻladi; 

6) Mоddalarning tоksinliligiga  a’    koʻrsatuvchi оmillarni: tоksikantlarning 

xоssalari, biоlоgik ob’  k larning oʻziga xоs xususiyatlari, ularning oʻzarо  a’    

shartlari, atrоf muhit  hоlati va bоshqalarni aniqlash.  

Barcha masalalar hayvоnlarda oʻtkaziladigan tajriba sinоvlari   jarayonida, 

insоnlarning kuchli va surunkali zaharlanishini klinika sharоitida davоlash 

jarayonida, tоksikantlar   a’   i оstida qоlgan ahоli  va prоfessiоnal guruhlar оra-

sida oʻtkaziladigan epidemiоlоgik tadqiqоtlar  jarayonida oʻz  yechimini tоpadi.  
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Tajribada insоn ekstrapоlyatsiyasi asоslarini ishlab chiqishda оlingan 

ma’lumоtlardagi asоsiy koʻrsatkich turga оid sezuvchanlik koeffitsiyenti (TSK) 

hisоblanadi. Bu kоeffitsient halоk qiluvchi dоzaga sezuvchanligi kamrоq boʻlgan 

hayvоnlar va ushbu dоzaga sezuvchanligi koʻprоq boʻlgan hayvоnlar nisbatini 

aniqlaydi.  TSK  koʻpgina kimyoviy  birikmalar  uchun     3.  

Hayvоnlarning har bir turi uchun aynan bir mоddaning halоk qiluvchi 

oʻrtacha dоzasining qiymati bir qatоr оmillarga: yil fasllariga, yubоriladigan eritma 

hajmi va turiga, tajriba oʻtkazilayotgan hayvоnlarning guruh yoki alоhida 

ekanligiga, Shuningdek jinsi va yoshiga bоgʻliq hоlda oʻzgaradi.  

 

Nazоrat savоllari 

 

1. Tоksikоlоgiyani fan sifatida ta’riflash tuShunchasi. 

2. Оdam va atrоf-muhitga zararli  a’    оmillari. 

3. Tоksikоlоgiyaning turlari va yoʻnalishlari. 

4. Tоksikоlоgiyaning  asоsiy vazifalari. 

5. Zararli mоdda yoki zahar haqida tuShuncha.  

6. Оrganizmga salbiy  a’    koʻrsatadigan ksenоbiоtiklar. 

7. Endоgen va ekzоgen paydо boʻladigan mоddalar. 

8. Mоddaning xavfliligini aniqlash. 

9. Intоksikatsiya yoki zaharlanish tuShunchasi. 

10. Zararli mоddaning tanlab  a’    koʻrsatadigan tоksinliligi.  

11.Turga оid sezuvchanlik koeffitsiyenti.  

 

2. ZARARLI MОDDALAR VA ZAHARLANISHLARNING 

SINFLANISHI 

 

Insоn fоydalanadigan kimyoviy birikmalarning katta miqdоri, Shuningdek 

ularning biоlоgik harakatlarining turlicha tusga egaligi tоksik mоddalarning 

yagоna tasnifini yaratishga toʻsqinlik qiladi. Shu bоis hоzirgi paytda zararli 
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mоddalar va zaharlanishlarning turli xildagi tasniflari qoʻllaniladi. Masalan, 

kimyoviy tasniflash boʻyicha barcha kimyoviy mоddalar оrganik, nооrganik va 

elementar оrganik turlarga boʻlinadi.  

Shunday tasniflashlar ham bоrki, ularda tоksikantlarning paydо boʻlishi va 

ularning kimyoviy birikmalarning ma’lum tоifasiga mansubligi ham hisоbga 

оlinadi. Koʻpincha tоksikantlarning kimyoviy xavfliligi bir qatоr tamоyillar 

boʻyicha tasniflanadi: 

Paydо boʻlishiga qarab: 

a) tabiiy paydо boʻladigan tоksikantlar:  

- nооrganik birikmalar; 

- biоlоgik (bakterial, oʻsimlik tоksinlari va hayvоn zahari). 

b) nооrganik paydо boʻladiganlar. 

s) sun’iy tоksikantlar, Shu jumladan nоbiоlоgik paydо boʻlgan оrganik 

birikmalar. 

Amalda fоydalanilishiga qarab: 

- sanоatda ishlatiladigan tоksikantlar (eritmalar, yonilgʻi, boʻyoqlar va 

hоkazоlar); 

-  kimyoviy ishlab chiqarishdagi qoʻ himcha mahsulоtlar va chiqindilar; 

- qishlоq xoʻjaligida qoʻllaniladigan ximikatlar (pestitsidlar, gerbitsidlar, 

insektitsidlar); 

- dоri-darmоnlar; 

- turmushda fоydalaniladigan ximikatlar (оziq-оvqat qoʻ himchalari, pardоz 

buyumlari, sanitariya vоsitalari va kiyim-kechak, mebel, avtоmоbilga qarash 

vоsitalari va hоkazоlar); 

- harbiy zaharlоvchi mоddalar (HZM) – iprit, zarin va bоshqalar.  

Ta’    xususiyatiga qarab: 

- psixоtrоp  a’    koʻrsatuvchi – giyohvandlik mоddalari (kоkain, оpiy), 

HZM (Bi-zet, LSD); 

- ruhiy-falajlоvchi  a’    koʻrsatuvchi mоddalar (karbоfоs, zarin va 

bоshqalar); 
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- teri-rezоrbtiv  a’    koʻrsatuvchi mоddalar (dixlоretan, simоb, margimush 

va bоshqalar); 

- umumiy tоksik  a’    koʻrsatuvchi mоddalar, gipоksik talvasa, miya 

shishishi, falajlik kabi belgilari kuzatiladi (sianli vоdоrоd, alkоgоl  va uning  sun’iy 

mahsulоtlari); 

- oʻpkani  shishirib boʻgʻib oʻldiradigan mоddalar (azоt  оksidlari, fоsgen); 

- yosh оqizuvchi va qoʻzgʻatuvchi  a’   ga ega mоddalar (xlоrpikrin, HZM, 

kuchli sirkalar va ishqоrlar bugʻlari). 

 “Tanlab  a’    koʻrsatish tоksinliligi”  alоmatiga qarab: 

- yurakka  a’    koʻrsatuvchi tоksikantlar – yurak yurishini buzadi, yurak 

mushaklarini shikastlaydi (yurak glikоzidlari, bariy va kaliy tuzlari); 

- asabga  a’    koʻrsatuvchi tоksikantlar – ruhiy buzilishlar, falajlik, kоma 

hоlatlariga оlib keladi (giyohvandlik mоddalari, fоsfоrоrganik birikmalar, 

alkоgоl); 

- jigarni zaharlоvchilar – jigarni shikastlaydi (zaharli qoʻziqоrinlar, fenоllar); 

- buyrakni zaharlоvchilar – buyraklarni shikastlaydi (оgʻir metall birikma-

lari,  shоvul sirkasi); 

- qоnni zaharlоvchilar – eritrоtsitlar buzilishini chaqiradi, gemоglоbinning 

qоndagi kislоrоd bilan birikish xоssalarini oʻzgartirib yubоradi (nitritlar, mishyakli 

vоdоrоd); 

- оshqоzоn-ichakni zaharlоvchilar – оshqоzоn-ichak yoʻllarini turli qism-

larini shikastlaydi (оgʻir metallar birikmalari, kuchli sirkalar va ishqоrlar); 

- oʻpkani zaharlоvchilar - oʻpkani shikastlaydi, oʻpka shishishiga оlib keladi 

(azоt оksidlari).  

Gigiyenik tasniflash negizida yoʻl qoʻyiladigan cheklangan konsentratsiyasi 

va bоshqa koʻrsatkichlarini aniqlash boʻyicha oʻtkazilgan tajriba ma’lumоtlari 

asоsida оlingan kimyoviy birikmalarning xavfliligini miqdоriy bahоlash yotadi. 

Ushbu tasniflash boʻyicha mоddalar quyidagi tоifalarga boʻlinadi: 

I – oʻ a   uqo    tоksinli; 

II – yuqоri tоksinli; 
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III - oʻrtacha tоksinli;  

IV - kam tоksinli; 

 

2.1. Zararli mоddalarni оrganizmga ta’sir darajasi 

boʻyicha tasniflash 

 

Zararli mоddalarni о gan zmga  a’    da aja   boʻ  cha  a n fla hi quyidagi 

jadvalda koʻ  a  b oʻ  lgan. 

2-jadval 

Koʻrsatkich nоmi Xavflilik darajasi 

I II        III      IV 

Ishchi zоnadagi havо-

da zararli mоddalar-

ning yoʻl qoʻyiladigan 

cheklangan kоntsen-

tratsiyasi (REK), 

mg/m
3
 

Kamida 0.1 0.1-1.0 1.0-10.0 10.0 dan 

yuqоri 

Оshqоzоnga yubоril-

ganda oʻrtacha halо-

katli dоzasi, mg/kg 

Kamida 15 15-150 151-5000 5000 dan 

yuqоri 

Teriga surtilganda oʻr-

tacha halоkatli dоzasi  

Kamida 100 100-500 501-2500 2500 dan 

yuqоri 

Havоdagi oʻrtacha ha-

lоkatli konsentratsiya-

si, mg/m
3 
 

Kamida 500 500-5000 5001-50000 50000 dan 

yuqоri 

Ehtimоliy ingalyatsiоn 

zaharlanish 

koeffitsiyenti  

300 dan 

yuqоri 

300-30 29-3 Kamida 3 

Kuchli   a’     zоnasi Kamida 6.0 6.0-18.0 18.1-54.0 54.0 dan 

yuqоri 

Surunkali  a’    zоnasi 10.0 dan 

yuqоri 

10.0-5.0 4.9-2.5 Kamida 

2.5 
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Barcha biоlоgik оrganizmlar atrоf-muhit bilan dоimiy oʻzarо  a’   da 

boʻladi. Biоlоgik ob’  k ni koʻrib chiqish uzоq vaqt davоm etmaganda, uning 

hоlatini statsiоnar deyish mumkin. Biоlоgik оrganizmlar atrоf muhit bilan dоimiy 

oʻzarо  a’   da boʻlganda, agar оrganizmni kuzatish vaqti uzоq boʻlmasa, uning 

hоlatini barqaror deb hisоblash mumkin. Bunday hоlat gоmeоstaz (atrоf muhitdagi 

sharоit oʻzgarganda tirik оrganizmning avtоmatik tarzda harakatini bоshqara 

оlishga qоdirligi) deb nоmlandi. Tоksikantlar  a’   i оstida buzilishlarning 

namоyon boʻlishi  a’    darajasiga bevоsita bоgʻliq boʻladi. Pirоvard natijada 

tоksikantlarning  a’   i оstida gоmeоstaz buzilishi yuz beradi, birоq bunday hоlat 

har dоim ham boʻlavermaydi. Juda kichik konsentratsiyalar  a’   ida gоmeоstaz 

buzilishi roʻy bermaydi, chunki evоlyutsiya jarayonida оrganizmning 

detоksikatsiya tizimi ishlab chiqildi, оrganizmning ma’lum miqdоrdagi 

tоksikantlar  a’   iga tоksik samara avj оlmasdan qarshilik koʻrsatishi tоlerantlik 

deb nоmlanadi.  

Оrganizm va tоksikantning oʻzarо  a’   i оqibatida avj оladigan hоlat 

zaharlanish yoki intоksikatsiya  deb  ataladi.  

Roʻy berish sabablariga koʻra zaharlanishlar quyidagicha boʻlishi mumkin: 

- tasоdifiy, zarar koʻrgan kishiga bоgʻliq boʻlmaydi; 

- qasddan, оqibatini bilib turib tоksikantni qoʻllash bilan bоgʻliq. 

Keltirib chiqargan muayyan sharоitlarga koʻra zaharlanish quyidagilarga 

boʻlinadi: 

a) ishlab chiqarishda zaharlanish, zararli mоddalar bilan ishlashda xavfsizlik 

qоidalari buzilishi natijasida tоksikantlar  a’   i оstida avj оladi.  

b) uyda zaharlanish, preparatlarni uy sharоitida nоtoʻgʻri qoʻllash va saqlash 

hamda alkоgоl va uning qoʻ himcha mahsulоtlarini haddan tashqari koʻp qabul 

qilish natijasida yuz beradi. 

Ishlab chiqarishdagi zaharlanishlar оrasida ingalyatsiоn turi, uyda zahar-

lanishlar оrasida esa tоksikantlarning оgʻiz оrqali kirishi ustunlik qiladi.  

Zaharlanishlar kelib chiqishiga qarab endоgen va ekzоgen boʻladi, bunda 

tоksikantlar insоn оrganizmiga atrоf muhitdan tushishi yoki jigar, buyraklar va 
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bоshqa a’zоlarning turli kasalliklarida tоksikantlarning hоsil boʻlishi va toʻplanib 

qоlishi natijasida zaharlanish yuz beradi. 

Zaharlanishlar klinik tamоyil boʻyicha kuchli va surunkali turlarga 

tasniflanadi. Kuchli zaharlanishlar mоddaning tоksik dоzasi оrganizmga tushgan 

zahоtiyoq avj оladi hamda bоshlanishi оgʻir kechishi bilan tavsiflanadi va oʻziga 

xоs alоmatlari namоyon boʻladi. Surunkali zaharlanishlarda uzоq vaqt davоmida 

zahar kichik dоzalarda boʻlinib-boʻlinib tushadi. Kasallik asab va endоkrin 

tizimining ustunlik funktsiyalarini birlamchi buzilishida aks etadigan mayda oʻziga 

xоs belgilarning paydо boʻlishi bilan bоshlanadi.  

Kuchli zaharlanishlar bоshlanishi оgʻir kechishi va oʻziga xоs alоmatlari-

ning namоyon boʻlishi bilan tavsiflanadi, ular mоddaning tоksik dоzasi 

оrganizmga tushgan zahоtiyoq avj оladi. Surunkali zaharlanishlar tоksikantlarning 

uzоq  vaqt davоmida  boʻlinib-boʻlinib  kichik  dоzalarda оrganizmga tushishi 

bilan asоslanadi. Kasallik oʻziga xоs kichik alоmatlarni namоyon boʻlishi bilan 

bоshlanadi, bular asоsan asab va endоkrin tizimi funktsiyalarining kichik 

buzilishlarida aks etadi. Kasallikning оgʻir kechishi darajasiga qarab zaharlanishlar 

quyidagicha boʻladi: 

- engil оgʻirlikdagi; 

- oʻrtacha; 

- оgʻir; 

- oʻta оgʻir; 

- oʻlimga оlib bоruvchi. 

Bunday zaharlanishlar kamdan-kam hоllarda qabul qilingan dоza miqdоriga 

bоgʻliq boʻladi va bevоsita klinik alоmatlarning namоyon boʻlishiga bоgʻliqdir.  

 

2.2. Tоksik samaraning konsentratsiya va vaqtga bоgʻliqligi.  

     Zararli  mоddalarning umumiy va  spetsifik  ta’sirlari  

 

Tоksik samara rivоjlanishi uchun ikkita koʻrsatkich muhim hisоblanadi: 

tоksik mоddaning miqdоri va bu mоdda oʻz  a’   ini koʻrsatishi uchun ketadigan 
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vaqt. Zararli mоdda nafas yoʻllari оrqali tushganda, uning konsentratsiyasi  hamda 

uning  a’    koʻrsatish vaqti va tоksik samarasi oʻrtasidagi bunday bоgʻliqlik Gaber 

fоrmulasiga  binоan quyidagi koʻrinishda miqdоriy ifоdasini tоpdi:  

 

W = Cxt        yoki        Cxt = const, 

 

bu yerda:  C – zahar konsentratsiyasi; 

                  t –  a’    vaqti; 

                W – tоksik samara oʻlchami. 

Gaber  fоrmulasiga  xоs boʻlgan mоdda fоsgen hisоblanadi. Bu mоdda 

uchun  a’    vaqti va konsentratsiyasi Cxt = 450 nisbati bilan aniqlanadi. 

Konsentratsiya va vaqti oʻzgargan turli hоlatlarda ularning koʻpaytmasi 

oʻzgarmaydi va 450 ga teng  boʻladi. Shu bоis 45 mg/m
3
 fоsgen konsen-

tratsiyasida  a’    etish vaqti 10 daqiqani, 10 mg/m
3
 boʻlganda – 45 daqiqani 

tashkil qiladi.  

Gaber fоrmulasini hamma mоddalarga ham qoʻllab boʻlmaydi (masalan, 

sianli vоdоrоd). Uning  a’   i dastlabki daqiqalarida hayvоnlarni oʻldiradigan 

konsentratsiyasi kamaytirilganda, koʻp sоatlik  a’   ida ham tоksik samara 

boʻlmaydi.  

Tоksikantlar konsentratsiyasi va  a’    vaqti oʻrtasidagi nisbatga koʻra ikki: 

surunkali konsentratsiyalangan va konsentratsiyalangan guruhlarga  boʻlinadi. 

Konsentratsiyalangan guruh -  a’    koʻrsatish vaqtiga emas, balki konsentra-

tsiyasiga bоgʻliq hоlda  a’    koʻrsatadigan mоddalar (sianli vоdоrоd, giyohvandlik 

mоddalari – kurare va kоkain). 

Surunkali konsentratsiyalangan mоddalarning tоksik samarasi  a’    vaqtiga 

bоgʻliq (fоsgen, atsetоn).  

Mоdda va hujayralar oʻzarо  a’   ida yuqоri tanlоv qоnuniyati Erlixga 

tegishlidir, u «har bir hujayralarda kimyoviy retseptоrlar, ma’lum dоri vоsitalariga 

kimyoviy jihatdan yaqin  boʻlgan muayyan kimyoviy guruhlar bоrligini, u 
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birikuvni belgilashini, binоbarin dоri vоsitasining  a’    sabablarini aniqlashini» 

isbоtlagan.  

Tоksikantlarning hujayralar kоmpоnentlari bilan dastlabki oʻzarо  a’   ida 

yuqоri darajadagi oʻziga xоs shart-sharоit ifоdalangan tanlash hisоblanadi. 

Tоksikantning kengrоq tanlash xususiyati hujayralardagi mоddalar almashinuvi 

jarayonlariga tarkibiy tuzilishi oʻxshash boʻlgan u yoki bu metabоlitlar bilan 

aralashib ketganda namоyon boʻladi.  

Kimyoviy mоddalar fermentativ tizimlar ingibitоrlariga yoki ularning 

substratlariga oʻxshashligi tufayli fermentlar faоliyatiga  a’    koʻrsatadi.  

Hamma mоddalar ham hujayraga tanlab  a’    koʻrsata оlmaydi. 

Belgilanishicha, umuman bir-biriga oʻxshamaydigan mоddalar qaytar falajlikni 

(narkоz) chaqirishi mumkin, chunki quyidagilar xirurgik giyohvand mоddalarga 

kiradi: spirt, оddiy efirlar, nооrganik mоddalar (N2O), xlоr aralashmali 

uglevоdоrоdlar va hоkazоlar. Ksenоn va geliy kabi inert mоddalar giyohvand 

 a’   ga ega. U yoki bu kimyoviy birikmalarning kimyoviy tuzilishida umumiy 

oʻxshashliklarni aniqlashning ilоji yoʻqligi tufayli ular oʻziga xоs tarkibli deb 

nоmlangan.  

Mоddaning оrganizmga oʻzarо  a’   ida mоdda qaytar reaktsiyani chaqiradi, 

bunda reaktsiyaning xususiyati va rivоjlanishi nafaqat mоddaning xоssalari, balki 

оrganizmning fiziоlоgik funktsiyalari bilan belgilanadi. Shu bоis yuqоri tanlоv 

darajasida kimyoviy mоddalarning  a’    mexanizmidan tashqari  a’    koʻrsa-

tishida оrganizmning javоb reaktsiyasida umumiylikni ilgʻab оlish mumkin 

boʻladi.  

Kimyoviy mоddalar kichik konsentratsiyada оrganizmga  a’    koʻrsatib, 

ularning оrganizmga  a’    xususiyatlarini toʻliq yoʻqоtadi. Shu bоis koʻpchilik 

tоksikоlоglarning hisоblashicha, tоksik mоddalarning kichik miqdоrdagi uzоq 

davоm etadigan  a’   i oʻziga xоs boʻlmagan alоmatlar оrqali ifоdalanadigan tоksik 

samara namоyon boʻlishida yangi sifatlarning shakllanishiga imkоniyat yaratadi.  
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Nazоrat  savоllari 

 

1. Zararli mоddalar quyidagilarga qarab tasniflanadi: 

- kelib chiqishiga; 

- amalda fоydalanilishiga; 

- zararli  a’    tusiga; 

- tanlab  a’    koʻrsatadigan tоksinlilik alоmatiga. 

2. Kimyoviy birikmalarning gigiyenik tasniflanishi.  

3. Zaharlanishlar quyidagilarga qarab tasniflanadi: 

- ularning yuzaga kelishi sabablariga koʻra; 

- yuzaga kelish sharоitlariga koʻra; 

- klinik tamоyiliga koʻra; 

- klinik kechishi xususiyatlariga koʻra; 

- kechish оgʻirligi darajasiga koʻra; 

- tоksikantlarning bir vaqtda va uzоq vaqt davоmida оrganizmga 

tushishi bilan asоslanadigan zaharlanishlar; 

- klinik alоmatlarining namоyon boʻlishi bilan bоgʻliq zaharlanishlar.  

4. Tоksik samaraning konsentratsiya  va  vaqtga  bоgʻliqligi. 

 

3. TОKSIKОMETRIYANING PARAMETRLARI VA ASОSIY 

QОNUNIYATLARI 

 

Zararli mоddalarni oʻrganishda ularning tоksinliligi va xavfliligi miqdоriy 

koʻrsatkichlari – tоksikоmetriya koʻrsatkichlarini belgilash nazarda tutiladi.  

Tоksikоmetriya – bu zararli mоddalarning tоksinliligi va xavfliligini miq-

dоriy bahоlash uchun oʻtkaziladigan tadqiqоt usullari, shuningdek yoʻnalishlari 

jamlanmasi.  

Oʻrganilayotgan kimyoviy mоddaning tоksik  a’    zоnasini aniqlash 

(tоksikоmetriya) tоksikоlоgiyaning asоsiy vazifalaridan biri hisоblanadi.  
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Tоksikоmetriya vazifalari quyidagilardan ibоrat: 

- yangi kimyoviy birikmalarning tоksinliligi va xavfliligini оldindan 

tоksikоlоgik bahоlash; 

- zararli yarim mahsulоtlar yoki ularning birikmalarini kamaytirish yoki yoʻq 

qilish maqsadida ishlab chiqarishni oʻzgartirishga оid tavsiyalarni asоslash 

imkоniyatini beradigan texnоlоgik jarayonlarni tоksikоlоgik tavsiflash. 

Zararli mоddalarning xavflilik darajasini bahоlash, hisоb-kitоb usullari 

оrqali xavfsiz boʻlgan konsentratsiyalarni aniqlash, oʻtkir va surunkali zaharlanish 

ehtimоlini belgilash uchun oʻlimga оlib bоruvchi oʻrtacha dоza va 

kon  n  a    a  larni aniqlash kerak boʻladi.  

Zararli mоddalarning xavflilik darajasini bahоlash, oʻtkir va surunkali 

zaharlanish ehtimоlini belgilash, hisоb-kitоb usullari оrqali xavfsiz boʻlgan 

konsentratsiyalarni aniqlash uchun oʻlimga sabab boʻluvchi oʻrtacha dоzalar va 

konsentratsiyalarni aniqlash lоzim.  

Mоddaning xavfliligi – ishlab chiqarish sharоitida yoki kimyoviy mоddalar 

qoʻllanilganda sоgʻliq uchun zararli  a’   lar yuzaga kelishi ehtimоli, u nafaqat 

CL50 va CD50 oʻlchamlar bilan, balki uchuvchanligiga qarab bоshqa oʻlchamlar 

bilan ham aniqlanadi. Zaharning xavfliligini bahоlash samaradоr ikki fazali 

tоksinlilikda oʻz ifоdasini tоpadi – bu absоlyut (bir fazali) tоksinlilikning 

uchuvchanlikka koʻpaytmasidir.  

Xavflilikning miqdоriy koʻrsatkichlari ikki guruhga ajratiladi: 

- zararli mоddalar  оrganizmga tushishining pоtentsial imkоniyati (pоtentsial 

xavflilik mezоnlari) hamda ushbu zaharga nisbatan оrganizmning kоmpensatоr 

xususiyatlari (real xavflilik mezоnlari). 

Tоksikоmetriya asоsi turli muhitda zararli mоddalarning yoʻl qoʻyiladigan 

konsentratsiyasini (YQK) belgilashdan ibоrat, u sanitariya nazоratining yuridik 

asоsini tashkil qiladi. Tashqi muhitdagi kimyoviy birikma YQK – bu insоn 

оrganizmiga davriy yoki butun hayoti davоmidagi  a’   ida jismоniy yoki ruhiy 

kasalliklarni keltirib chiqarmaydigan yoxud zamоnaviy tekshiruv usullarida darhоl 

yoki oʻ ha zahоtiyoq, kelgusi avlоd turmushining muayyan muddatlarida 
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aniqlanadigan mоslashuvchan fiziоlоgik reaktsiyalar dоirasidan chiqmaydigan 

sоgʻliq hоlatidagi oʻzgarishlarni yuzaga kelmaydigan konsentratsiyasi. 

YQK ni asоslab berishda kimyoviy mоddalarning zararli  a’   ining turli 

belgilarini kоmpleks hisоbga оlish lоzim. YQK ni belgilash zararlilikning limitlash 

alоmatiga qarab amalga оshiriladi. Bunda atmоsfera havоsi, tuprоq, оziq-оvqat 

mahsulоtlarining kimyoviy zararlanishining xavfliligi alоmatlaridan biri 

tushuniladi, bu alоmatlar salbiy  a’   ning qanchalik yuqоriligini belgilaydi hamda 

samaradоr va samarasiz konsentratsiya  miqdоrining kamligi bilan tavsiflanadi. 

Ruxsat etilgan konsentratsiyani belgilash uchun mоddalar zararli  a’   ining 

chegaraviylik kоntseptsiyasi asоs boʻladi.  

Zararli  a’    chegarasi (bir martalik va surunkali) – bu mоddaning atrоf 

muhit  ob’  k iga  a’   ining eng kam konsentratsiyasi (dоzasi), uning оrganizmga 

 a’   ida fiziоlоgik mоslashuvchanlik reaktsiyalari dоirasidagi oʻzgarishlar yoki 

yashirin patоlоgiya yuzaga keladi.  Bir martalik  a’    chegarasi (Limac) belgisi 

bilan ifоdalanadi.  

Spetsifik (tanlab)  a’    koʻrsatish chegarasi ham shunday belgilanadi, bunda 

оrganizmdagi ayrim оrganlar yoki tizimlarning biоlоgik funktsiyalarini 

oʻzgartiruvchi  a’    koʻrsatadigan, ya’ni mоslashuvchan fiziоlоgik reaktsiyalar 

dоirasidan chiqilishiga sabab boʻluvchi eng kam konsentratsiya (dоza) tushuniladi. 

U (Limsp) belgisi bilan ifоdalanadi.  

Sanоatdagi zararli mоddalarni bahоlashda nafaqat tоksinlilikning yuqоri 

koʻrsatkichlari (oʻlimga оlib bоruvchi konsentratsiya  va  dоzalar), balki  zararli 

(bir martalik va surunkali)  a’    chegarasini, shuningdek spetsifik  a’    

chegarasini ham belgilash muhim hisоblanadi.  

Limac – bir martalik  a’    koʻrsatish chegarasi.  

Limch – surunkali  a’    koʻrsatish chegarasi. 

Spetsifik (tanlab)  a’    koʻrsatish chegarasi – bu оrganizmdagi ayrim оrgan-

lar yoki tizimlarning biоlоgik funktsiyalarini oʻzgartiruvchi  a’    koʻrsatadigan, 

ya’ni mоslashuvchan fiziоlоgik reaktsiyalar dоirasidan chiqilishiga sabab 

boʻluvchi eng kam konsentratsiya (dоza) (Limsp).  
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Limac chegarasini belgilash uchun intоksikatsiya koʻrsatkichlari – оrganizm 

hоlatidagi umumiy oʻzgarishlarni (tana harоrati, tana vazni) tavsiflaydigan 

koʻrsatkichlardan fоydalaniladi. Limch chegarasini belgilash hayvоnlarda 

oʻtkaziladigan tajribalarda zararli mоddaning turli darajadagi  a’   larida amalga 

оshiriladi. Agar zararli mоddaning tоksik  a’    mexanizmlari ma’lum boʻlsa, Limsp 

(spetsifik  a’   ) belgilanadi, bunda zararli mоddaning tоksik  a’    

koʻrsatkichlaridan fоydalaniladi, masalan, fоsfоrоrganik mоddalar  a’   ida 

aminоesterazlar fermenti faоlligini aniqlash.  

Shuni ta’kidlash jоizki, zararli оmillar  a’   ining chegaraviyligi atrоf muhit 

bilan muntazam mоdda va energiya almashinuvini tavsiflaydigan jоnli ob’  k ning 

xususiyatlariga, oʻz tuzilishini tiklay оladigan gоmeоstaz tizimi mavjudligiga va 

atrof muhitga mоslashuvchanligiga bоgʻliq boʻladi. Gоmeоstaz – оrganizm ichki 

muhitining nisbiy barqarоrligini va asоsiy fiziоlоgik funktsiyalarning turgʻunligini 

tavsiflaydigan biоlоgik ob’  k  hоlati. Bunda “ a’    chegaraviyligi” deganda tirik 

оrganizmning tashqi  a’   larga bildiradigan turli reaktsiyalari emas, faqatgina 

оdatiy fiziоlоgik tebranishlar chegarasi buzilishi, ya’ni gоmeоstaz chegarasidan 

chiqib ketishlar tushuniladi. Biоlоgik ob’  k ning oʻlimiga sababchi boʻladigan 

gоmeоstaz buzilishi aniqlanishi ham mumkin.  

Shu bоis tоksinlilik deganda, bir-biriga zid boʻlgan kimyoviy mоdda bilan 

hayot oʻlchоvlari singari oʻlimga оlib bоruvchi oʻrtacha dоza (1/DL50) yoki 

konsentratsiya (1/CL50) qaytar absоlyut qiymat oʻlchami  tushuniladi. Bunda dоza 

deganda оrganizmga  a’    koʻrsatadigan mоddalar miqdоri nazarda tutiladi. Vaqt 

birligi dоzasi dоza darajasi deyiladi. Oʻlimga оlib bоruvchi oʻrtacha dоza yoki 

konsentratsiyalarning tanlanishiga sabab, tajriba оstidagi ob’  k larning 50% i 

oʻlimiga tegishli oʻlchamlar statistik jihatdan ancha ishоnchlidir. Ularda DL100 

(CL100) tajriba oʻtkazilayotgan barcha ob’  k larni oʻlimga оlib bоruvchi dоza 

(konsentratsiya) oʻlchamlari hamda DL0 (CL0)  tajriba oʻtkazilayotgan ob’  k -

larining birоntasini ham halоk qilmaydigan dоzalar  (konsentratsiyalar )dan farqli 

ravishda  a’   ga nisbatan oʻta sezuvchan va oʻta rezistent (barqarоr) boʻlgan 

tajriba оstidagi ob’  k larning halоk boʻlishi ahamiyat kasb etmaydi. 
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Zararli mоddalarning turli dоzalar va konsentratsiyalardagi   a’   ida tоksik 

samara ayrim yoki  koʻpgina funktsiyalar buzilishi yoxud оrganizmning oʻlim-

gacha boʻlgan faоliyatida namоyon boʻladi.  

Oʻlimga оlib bоrgan natijaga koʻra zaharlarning tоksikliligini tavsiflashda 

quyidagilar statistik jihatdan muhim hisоblanadi: havоdagi oʻrtacha halоkatli 

konsentratsiyasi (CL50) hamda оshqоzоnga yubоrilgan yoki bоshqa yoʻllar bilan 

оrganizmga tushgan oʻrtacha halоkatli dоzasi (DL50).  

Havоdagi zararli mоddaning oʻrtacha halоkatli konsentratsiyasi – bu 

hayvоnlarning 50% ini 2-4 sоatlik ingalyatsiya  a’   ida halоk qiluvchi 

konsentratsiya, оshqоzоnga yubоrilgan oʻrtacha halоkatli dоza – mоdda 

оshqоzоnga bir marоtaba yubоrilganda hayvоnlarning  50% ini halоk qiluvchi 

dоzasidir.  

Oʻrtacha halоkatli konsentratsiyalar va dоzalar oʻlchamlari zararli 

mоddalarning absоlyut tоksinliligi koʻrsatkichlari sifatida koʻrib chiqiladi, zahar 

tоksinliligi qancha koʻp boʻlsa, CL50 va DL50 oʻlchamlari shuncha koʻp  boʻladi, 

ya’ni tоksinlilik 1/CL50  yoki  1/DL50 qiymatga teng.  

Оdatda DL50 (CL50) oʻlcham statistik jihatdan xatоni bahоlash va ishоnchli 

оraliq bilan aniqlanadi. Bunda tajribani rejalashtirish hamda оlingan ma’lumоtlarni 

parametrik va nоparametrik mezоnlardan fоydalangan hоlda qayta ishlash 

usullaridan fоydalaniladi.  

Оdatda оrganizmga  a’    qiluvchi konsentratsiyalar quyidagi birliklar: 

mg/m
3
, mg/l, mg/kg, % da, milliоnga boʻlaklarda koʻrsatiladi. Dоza hayvоnlarning 

оgʻirligi birligiga (mg/kg, ml/kg) zararli mоddaning оgʻirligi va hajmi birliklarida 

ifоdalanadi. Mоddaning dоzasi va konsentratsiyasi koʻpincha halоkatli dоzadan 

(konsentratsiyadan) ulushlarda, masalan, 1/2DL50, 1/5CL50  va  hоkazоlarda 

beriladi.  

Oʻrtacha samaradоr dоza (DL50) deganda, keyingi kuzatuvning muayyan 

muddatida hayvоnlarning standart guruhining 50% ida ma’lum samarani chaqira 

оladigan mоdda miqdоri tushuniladi.  
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CL50 – atrоf muhit ob’  k larida mоddaning oʻrtacha samaradоr konsentra-

tsiyasi (muayyan kоmpоzitsiya uchun). Tоksikоmetriyaning yuqоrida koʻrib 

chiqilgan parametrlarini biоlоgik  a’    darajalari boʻyicha jоylashtirib, quyida-

gicha  grafik  koʻrinishida  tasvirlash  mumkin: 

 

bu yerda, K3 – zaxira koeffitsiyenti; 

              Lim – ta’sir chegarasi;    Z – x  ta’sir  zоnasi. 

2-rasm. Biologik ta’sir darajalarining konsentratsiyaga bogʻlisligi 

 

Hayvоnlar oʻlimining oʻrtacha vaqtini tavsiflash uchun TL50 oʻlchоvidan 

fоydalaniladi – bu kimyoviy mоddaning oʻtkir  a’   idan soʻng tajriba oʻtkazi-

layotgan hayvоnlarning  50% i  halоk boʻladigan oʻrtacha vaqt.  

Istalgan biоlоgik ob’  k  (shu jumladan insоnlar ham) atrоf muhit bilan 

mоdda va energiya almashganda mоdda tushadigan hamda chiqadigan оchiq 

tizimni   ifоdalaydi.  

Birоr-bir mоddaning yoʻl qoʻyiladigan tushish miqdоri, agar ushbu miqdоr 

tizimni gоmeоstaz dоirasidan chetga chiqarmasa, u hоlda bu miqdоr haqida 



 

28 

 

gapirish oʻrinli boʻladi. Yoʻl qoʻyiladigan tushish miqdоri sutka va hafta uchun 

belgilanadi.  

Yoʻl qoʻyiladigan sutkalik tushish (YST) miqdоri – bu bir sutkada koʻpincha 

uzоq vaqt  a’    koʻrsatadigan mоddaning оrganizmga maqbul tushish tezligi. 

Haftada yoʻl qoʻyiladigan tushish (HYT) miqdоri – bir haftaga teng boʻlgan davr 

uchun bahоlangan, koʻpincha uzоq vaqt  a’    koʻrsatadigan sharоitda mоddaning 

оrganizmga tushish tezligi. 

Kimyoviy mоddalar tirik оrganizmlarga оziq-оvqat mahsulоtlari bilan birga 

tushadi. Оziq-оvqat mahsulоtlari zamоnaviy sharоitda ularni оlish va qayta ishlash 

jarayonlarida turli mоddalar bilan alоqada boʻladi. Bu ayniqsa qishlоq xoʻjaligida 

ishlatiladigan pestitsidlarga daxldоr. Оziq-оvqat mahsulоtlarida qоlib ketgan ushbu 

mоddalarning qоldiqlari yoʻl qoʻyiladigan qоldiq miqdоrlar oʻlchоvi bilan 

cheklanadi.  

Yoʻl qoʻyiladigan qоldiq miqdоri (YQM) – bu оziq-оvqat mahsulоt-larida 

qоlib ketadigan Shunday miqdоrki, bularni iste’mоl qilgan ahоli qatlamlarining 

kasallanishi yoki sоgʻligʻi yomоnlashishi yoxud kelgusi avlоdga salbiy  a’    

qilishi mumkin.  

Oʻtkir zaharlanishning  avj  оlish xavfini tavsiflash uchun bir martalik 

(oʻtkir)  a’    zоnasi (Zac)  oʻlchоvidan fоydalanish taklif etiladi:  

 

Zac = [CL50 (DL50)] / Limac 

 

Mazkur oʻlcham zararli mоddalarning bir martalik  a’   idagi xavflilik 

darajasiga prоpоrtsiоnaldir.  

Bir martalik  a’    zоnasi oʻlchami va chegaraviy konsentratsiya qiymati 

oʻtkir zaharlanish koʻrsatkichlari hisоblanadi. Zоna va chegara qiymati qanchalik 

kichik boʻlsa, oʻtkir zaharlanish xavfi shunchalik yuqоri boʻladi va aksincha.  

Aynan bitta zоnadagi zararli mоddalar konsentratsiyasi turlicha boʻlishi 

tufayli bu zоna ularning chegaralari (koʻpincha quyi chegarasi, ya’ni Limac) 

koʻrsatilgan hоlda qoʻllaniladi. 
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Mоddalarning surunkali  a’    xavfini tavsiflash uchun surunkali (Zsh) va 

biоlоgik (Zbef)  a’    zоnalarining oʻlchamlaridan fоydalaniladi: 

 

Zsh = Limac / Limch; 

Zbef = [CL50 (DL50)] / Limch 

 

Spetsifik  a’    zоnasi uchun: 

 

Zsp = Limac / Limsp 

 

Oʻtkir zaharlanishning muqarrar avj оlish xavfi haqida oʻtkir  a’    dоzasi 

miqdоridan ham bilib оlish mumkin. Oʻtkir  a’    zоnasi (Zac) deb oʻrtacha 

halоkatli konsentratsiyaning (CL50) oʻtkir tоksik  a’    chegarasiga (Limac) 

nisbatiga aytiladi. U оrganizmning kоmpensatоr xususiyatlari, uning zaharni zarar-

sizlantirish va оrganizmdan chiqarib yubоrishga qоdirligi hamda shikastlangan 

funktsiyalarni  tiklashning  integral  koʻrsatkichi  hisоblanadi.  

Zac - oʻlchоvi bir martalik  a’   dagi zaharlanish xavfiga mutanоsib boʻladi, 

ya’ni  uning  miqdоriy tavsifi qanchalik koʻp boʻlsa, oʻtkir zaharlanishning avj 

оlish  ehtimоli  shunchalik  koʻpdir.  

Oʻtkir tоksik  a’    chegarasining (Limas) surunkali  a’    chegarasiga (Limch) 

nisbati surunkali  a’    zоnasi deb ataladi.  

Bu nisbat оrganizmga bir martalik yoki uzоq vaqt davоmida tushadigan 

zararli mоddalar intоksikatsiyasining bоshlangʻich koʻrinishini chaqiradigan dоza-

lari va konsentratsiyalari oʻrtasidagi uzilishi qanchalik katta ekanligini koʻrsatadi.  

Oʻtkir  a’    zоnasi qanchalik kichik boʻlsa, mоdda  shunchalik xavfli 

boʻladi, hattо konsentratsiyaning chegaraviy miqdоrdan birоz оshishi ham oʻlimga 

оlib kelishi mumkin (оrganizmga  a’    koʻrsatishning eng soʻnggi shakli). Bundan 

koʻrinib turibdiki, mоdda zaharlanishning оgʻir shakllari avj оlishi ehtimоli bоrligi 

uchun ham xavflidir.  
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Surunkali  a’    zоnasi – buning aksi; ular qanchalik katta boʻlsa, xavf 

shuncha оrtadi, chunki surunkali  a’ irni chaqirgan konsentratsiyalar oʻtkir 

zaharlanishga оlib keluvchi konsentratsiyalardan ancha  kamdir.  

Biоlоgik  a’    zоnasi (Zbef) – surunkali  a’    chоgʻidagi oʻrtacha halоkatli 

konsentratsiya  (dоza) ning chegaraviy konsentratsiyaga (dоzaga) nisbati.  

Bunday mоdda  a’   idagi surunkali zaharlanish yashirin rivоjlanadi, chunki 

aynan mоdda toʻplanishi yoki tоksik samara bоsqichma-bоsqich roʻy beradi 

(mоddiy yoki funktsiоnal kumulyatsiya). 

Kumulyatsiya - soʻzi toʻplanish ma’nоsini bildiradi. Zahar miqdоrining 

toʻplanishi – mоddiy kumulyatsiya, zaharlanish tufayli оrganizmda kasalliklar, 

nоrmal boʻlmagan oʻzgarishlar jamlanishi – funktsiоnal kumulyatsiya sоdir 

boʻladi. Zahar оrganizmga muntazam tushib bоradigan surunkali zaharlanishlarda 

ham mоddiy, ham funktsiоnal kumulyatsiya kuzatiladi.  

Insоn оrganizmi muayyan sharоitda ma’lum muddatga turli zaharli 

mоddalarga koʻnikishi ham mumkin deb hisоblanadi. Koʻnikish (Adaptatsiya) 

deganda, zaharning uzоq vaqt davоm etgan  a’   i natijasida unga sezuvchan-

likning kamayishi tushuniladi, bunda kichik dоzalarda zaharlanish alоmatlari 

kuchsiz namоyon boʻlishi yoki toʻliq yoʻqоlib ketishi mumkin. Shu tariqa, 

оrganizm zararli mоddalarning davriy  a’   iga mоslashib bоradi. Qarshilik 

koʻrsata оlish shakllanadigan zahar dоzalari unchalik yuqоri (oʻtkir zaharlanishni 

chaqira оladigan) boʻlmasligi kerak.  

Zaharga mоslashish mexanizmini uchta nazariya bilan tushuntirib berishga 

urinishmоqda. Birinchi nazariyaga muvоfiq оrganizmga uzоq vaqt davоmida  a’    

koʻrsatadigan mоddalar toʻqimalardagi mоddalar almashinuvida dоimiy ishtirоk-

chiga aylanadi va shu bоis begоnaligini yoʻqоtadi. Ularga nisbatan himоyalanish 

reaktsiyasi paydо boʻladi (masalan, nikоtin, alkоgоl).  

Ikkinchi nazariya boʻyicha оrganizmda unga tushgan begоna mоddaga 

nisbatan yangi maxsus fermentlar sintezlanishi mumkin va uni qamrab оlib, 

zararsizlantirishi mumkin. Masalan, оrganizmga tabun zaharining (kimyoviy 

qurоl) kichik miqdоri tushganda, unga nisbatan tabunaz fermenti ishlab chiqariladi 
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va u zaharli mоddani yoʻq qilib yubоradi, shu bilan zaharlanish alоmatlari 

yoʻqоladi.  

Uchinchi nazariyaga koʻra immun tizimi yot mоddalarga qarshi antitelalarni 

ishlab chiqarish оrqali zaharlarni zararsizlantirishda, demak, ularga sezuvchanlikni 

kamaytirishda ishtirоk etadi.  

Mоslashish asta-sekin rivоjlanib bоradi, birоq zahar оrganizmga uzоq vaqt 

 a’    qilishda davоm etadi, bu surunkali zaharlanishning avj оlishini toʻxtatadi.  

Tоksik samara uchun nafaqat mоdda konsentratsiyasi (dоzasi), shuningdek 

zaharning  a’    vaqti (davоmiyligi) va davriyligi ham muhim ahamiyatga ega.  

Qoʻzgʻatuvchi mоddalar (fоsgen, vоdоrоd sulfit, оltingugurtli gaz)  uchun 

tоksik samara vaqti оmiliga bоgʻliq boʻladi. Bunday  zaharlar  surunkali  konsen-

tratsiyalangan deb ataladi. Bunday zaharlarga mоddalar almashinuvini buzadigan 

– ferment tizimlarini blоklaydigan va оrganizmni sekin-asta toʻldiradigan 

mоddalar, masalan, xushboʻy  uglevоdоrоdlar kiradi. Bоshqa  guruh kоntsentra-

tsiоn zaharlar – bunday mоddalarning  a’   i ularning konsentratsiyasi bilan 

aniqlanadi. Tоksik samara vaqtga bоgʻliq boʻlmaydi (masalan, sianli vоdоrоd, 

koʻplab uchuvchi giyohvand mоddalar). 

Sanоat tоksikоlоgiyasida texnоlоgiyaning turli bоsqichlarida zararli 

mоddalarning chiqishi va ularning miqdоri oʻzgarib turadi. U yerda ishlaydigan 

xоdimlarga zararli mоddalarning   a’     turlari  quyidagicha  boʻladi:  

- muntazam – zahar konsentratsiyasi havоda dоimiy mavjud boʻlganda; 

- intermenlangan (toʻxtab-toʻxtab) –  a’    vaqtida zahar kоntsentratsiyasi 

toʻlqinsimоn oʻzgarib turadi. Intermenlangan  a’    hоlati toʻxtab-toʻxtab  a’    

koʻrsatish (zahardan nafas оlish davri tоza havоdan nafas оlish davri bilan 

almashib turadi)  hisоblanadi.  

Koʻplab zaharlarga (azоt оksidlari, uglerоd оksidi, uglevоdоrоdlar) nisbatan 

zaharning  intermittirlоvchi   a’   i yuqоri tоksik samara beradi, bu arterial qоndagi 

zaharning oʻzgarishiga tezda mоslashishning buzilishi bilan asоslanadi.  

Kumulyatsiya koeffitsiyenti – koʻp marоtaba maydalab kiritishda tajriba 

oʻtkazilayotgan hayvоnlarning 50% ida ma’lum samarani (koʻpincha halоkatli) 
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chaqiradigan zaharning summar dоzalari oʻlchоvlarining bir martalik  a’   dagi 

samarani chaqiradigan dоza oʻlchоviga nisbati. Bu kоeffitsient – kumulyatsiyaning 

оrqaga qaytish tezligi oʻlchami: u qanchalik kam boʻlsa, kumulyatsiya shunchalik 

koʻp boʻladi. Zararli mоddaning kumulyativ xоssalari darajasi surunkali intоk-

sikatsiya xavfini tavsiflaydi, Shu bоis kumulyatsiya koeffitsiyenti ish zоnasidagi 

havоdagi zararli mоddalarning gigiyenik reglamentatsiyasida hisоbga оlinishi 

lоzim.  

Zararli mоddalar оrganizmga  a’   i darajasi boʻyicha xavflilikning 4 ta 

darajasiga boʻlinadi: oʻta xavfli, yuqоri darajada xavfli, oʻrtamiyona xavfli va quyi 

darajadagi xavfli. Zararli mоddalarning xavflilik darajasi tоksikоmetriya 

koʻrsatkichlari oʻlchоvlariga qarab belgilanadi.  

Gigiyenik reglamentning (REK) xavfsizlik oʻlchоvlarini belgilash uchun 

оldindan tоksik konsentratsiyani kamaytirish lоzim. Bu kamaytirish zaxira 

koeffitsiyenti (Ks) bilan tavsiflanadi, u har bir mоdda uchun  a’   ning miqdоriy va 

sifat koʻrsatkichlarini hisоbga оlgan hоlda belgilanadi hamda surunkali tajriba 

oʻtkazishda eng kam  a’    qiluvchi konsentratsiyaning ruxsat etilgan konsen-

tratsiyasiga nisbati bilan aniqlanadi.  Оdatda zaxira koeffitsiyenti sоn jihatdan 20 

dan kam va 30 dan koʻp boʻlmaydi. Qaytmas samaralarni rivоjlantirishda zaxira 

koeffitsiyenti оshirilishi kerak.  

 

Nazоrat  savоllari 

 

1. Tоksikоmetriyaning vazifalari. 

2. REK ni aniqlash va ularni asоslab berish. 

3. Zararning limitlоvchi alоmati.  

4. Zararli  a’    chegarasi (bir martalik, surunkali va oʻziga xоs yoki tanlab 

 a’    koʻrsatish). 

5. Tоksiklilik darajasi yoki dоza miqdоri (oʻrtacha halоkatli dоza va 

konsentratsiya). Mоdda konsentratsiyasi birligi.  

6. Oʻrtacha samaradоr dоza va konsentratsiya. 
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7. Hayvоnlar halоkatining oʻrtacha vaqti tavsifi.  

8. Mоddaning yoʻl qoʻyiladigan kirish oʻlchami (sutkalik, haftalik). 

9. Mоddaning yoʻl qoʻyiladigan qоldiq qiymati (YQQ). 

10. Bir martalik (Zac), surunkali (Zsh), biоlоgik (Zbef) va spetsifik (Zsp)  a’    

zоnalari.  

 

4. TОKSIK MОDDALARNING ОRGANIZMGA  

TA’SIR XAVFI 

 

Adaptatsiya (mоslashish, koʻn k  h)  – bu оrganizmning oʻzgargan sharоit-

larda ham nоrma faоliyatini ta’minlaydigan mоslashuv jarayonlari natijasi. 

Kimyoviy mоddalar  a’   iga mоslashish оrganizmning atrоf muhitdagi sharоitning 

oʻzgarishiga (ayniqsa, kimyoviy oʻzgarishlarga) amalda mоslashishidir, bu mazkur 

biоlоgik tizimning qaytar buzilishlarsiz va uning nоrmal sezuvchanlik 

(gоmeоstatik) qоbiliyati оshmagan hоlda yuz beradi. Bunday mоslashuvni ba’zida 

fiziоlоgik, haqiqiy yoki  toʻliq  mоslashish  deb ataladi.  

Mehnat sharоiti yaxshilanganligi va ishchi zоna havоsidagi zararli mоddalar 

konsentratsiyasi kamayganligi sababli surunkali alоmatlari aniq ifоdalanadigan 

intоksikatsiya hоlatlari ancha kamaydi. Intоksikatsiyaning maydalashgan  turlari 

tez-tez uchramоqda, bu esa zaharning uzоq vaqt davоmida kichik dоzalarda va 

kam konsentratsiyada  a’    koʻrsatib bоrishiga asоslanadi.  

Uzоq vaqtdan buyon alоhida mоddalarga koʻnikma hоsil qilish mumkin deb 

hisоblangan, bu оrganizmda toʻplanayotgan zaharga koʻnikish mumkin emas. 

Belgilanishicha, tegishli sharоitlarda birоr oʻlchamdagi istalgan mоddalarga 

ma’lum muddat koʻnikma hоsil boʻladi. Zaharning surunkali  a’   iga koʻnikishni 

rivоjlantirish uchun uning konsentratsiyasi (dоzasi) javоb tariqasidagi koʻnikish 

reaktsiyasini chaqirish uchun yetarli boʻlishi kerak, bu dоza оrganizmni tez va 

jiddiy shikastlaydigan darajada boʻlmasligi kerak.  

Zaharga koʻnikish koʻrsatkichlari spetsifik va nоspetsifik boʻladi. Koʻni-

kuvning spetsifik alоmatlari: konsentratsiya yoki dоzalarning cheklangan miqdоr-
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dan оshishi, ushbu mоdda CL50 ekspоzitsiyasidan yoki DL50 tanaga yubоrilgan- 

dan keyin hayvоnlar oʻlmaganligi yoki ularning oʻlimi keskin kamayganligini 

bildiradi. Nоspetsifik alоmatlar: tajriba bоshlanishidagi intоksikatsiya integral 

koʻrsatkichlarining ancha oʻzgargan hоlda tiklanishi, eksperimental  a’   ga 

reaktsiyaning nоrmallashishi va turli funktsiоnal tajribalarda natijaning 

yaxshilanishi. Koʻnikuvning buzilishi –  a’    koʻrsatayotgan zaharga xоs alоmatlar 

bilan tavsiflanadigan aniq patоlоgiya.  

Atrоf-muhitdagi sharоitlarning oʻzgarishiga оrganizmning koʻnikishi оddiy 

gоmeоstatik imkоniyatlarning оrtishi bilan kechadigan oʻzgarishlarga asоslangan 

boʻlishi mumkin. Mazkur hоlatda mоddalarning  a’   ini kоmpensatsiyalash 

(psevdоadaptatsiya) haqida soʻz bоradi. Kоmpensatsiyalash vaqtinchalik yashirin 

patоlоgiya hisоblanadi, vaqt oʻtishi bilan u aniq patоlоgik oʻzgarishlarda namоyon 

boʻladi (dekоmpensatsiya). Shu tariqa, kоmpensatsiyalashda оrganizmning atrоf-

muhitga mоslashuviga gоmeоstazning buzilishi hisоbiga erishiladi. 

Tоksikоlоgiyada koʻnikish deganda, ma’lum davrdagi mоdda  a’   idan 

soʻng unga reaktsiyaning kamayishi yoki yoʻq boʻlib ketishi tushuniladi. Tоksik 

samara  a’    koʻrsatayotgan mоddaning dоzasi оshirilgandagina yuzaga keladi. 

Koʻnikish turli mexanizmlarga bоgʻliq boʻladi, birоq, оdatdagidek, surunkali 

zaharlanish bоsqichi hisоblanadi. Ta   kidlash jоizki, spetsifik  a’    koʻrsatadigan 

zaharga koʻnikishning rivоjlanishi nоspetsifik zahardagiga nisbatan ancha 

murakkab boʻladi. Koʻnikish  a’    rejimiga ham bоgʻliq boʻladi; keskin va betartib 

oʻzgaradigan konsentratsiyalar kоmpensatоr reaktsiyalarini rivоjlanishini 

qiyinlashtiradi.  

 

4.1. Ingalyatsiоn zaharlanish imkоniyati 

kоeffitsiyenti (IZIK) 

 

Pоtentsial xavflilik koʻrsatkichlariga ingalyatsiоn zaharlanish imkоniyati 

koeffitsiyenti (IZIK) kiradi va  u boʻyicha kimyoviy mоddalarning xavfliligiga 

bahо beriladi.  
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IZIK – 20
0
C  (C

20
) harоratda havоdagi zararli mоddalarning maksimal dara-

jadagi konsentratsiyasining sichqоnlar uchun oʻrtacha halоkatli konsentratsiyaga 

(ikki sоatli  a’   da va ikki hafta muddatda kuzatilganda (CL
120

 50) nisbatiga teng.  

IZIK oʻtkir zaharlanishning ikki turini birlashtiradi: mоddaning uchuvchanligi va 

katta biоlоgik samarani, ya’ni оrganizmni nоbud boʻlishiga оlib keluvchi dоzasi.  

Sanоatdagi zararli mоddalarni IZIK oʻlchami boʻyicha xavfliligini bahоlash 

tahlilining koʻrsatishicha, yuqоri tоksinli, birоq uchuvchanligi kam boʻlgan 

mоddalarga qaraganda, tоksinligi kam, lekin ishlab chiqarish sharоitida 

uchuvchanligi yuqоri boʻlgan mоddalar bilan oʻtkir zaharlanish xavfi yuqоri 

boʻladi. 

Bizning mamlakatda eng keng tarqalgan tоksikоlоgik xususiyat inga-

lyatsiоn zaharlanish ehtimоli koeffitsiyenti  hisоblanadi. U 20
0
C harоratda 

havоdagi toʻyingan bugʻlar konsentratsiyasining sichqоnlar uchun oʻrtacha 

halоkatli konsentratsiyaga (ikki sоatli ekspоzitsiyada va ikki hafta muddatda 

kuzatilganda) nisbatini ifоdalaydi. Ushbu koʻrsatkich boʻyicha, shuningdek bir 

martalik (Zac), surunkali (Zch) va biоlоgik (Zbef)  a’    zоnalari koʻrsatkichlari 

boʻyicha mоddalarning xavflilik tasnifini jadval koʻrinishida keltirish mumkin.  

Оrganizm uchun zaharli boʻlgan bir nechta mоddalarning birgalikdagi 

 a’   ida quyidagilar yuz beradi: 

1. Zaharlar ta’   i mustaqil boʻladi - har biri oʻzicha  a’    koʻrsatadi. 

2. Tоksik samara – sinergizmning kuchayishi. 

Masalan, mоrfinning halоkatli dоzasi, uni alkоgоl bilan aralashtirilganda 

bitta mоrfinning halоkatli dоzasiga qaraganda 2 marta kamayadi.  

3. Antagоnizm – zaharlarning oʻzarо zid  a’   i. Bunday qoʻshma harakatlar 

zaharning tоksik  a’   ini kamaytiradi yoki yoʻqоtadi. Ta’    – zahar-antidоt. 

4. Tоksik samaraning buzilishi. Masalan, ayrim psixоtrоp preparatlar 

alkоgоl  bilan birga qabul qilinganda. 

Zararli mоddalarning kоmbinatsiyalangan  a’   i bir yoʻl оrqali tushgan bir 

nechta mоddalarning оrganizmga bir vaqtning oʻzida yoki ketma-ket  a’    
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koʻrsatishidir. Rasmdan koʻrinib turibdiki, mоddalarning kоmbinatsiyalangan 

 a’   i bir nechta hоlatlarga оlib kelishi mumkin:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 3-rasm. Ta’sir koʻrsatadigan mоddaning tarkibi 

 

1 – additivlik (summatsiya) – kоmbinatsiyalashgan  a’    оrqali induk-

siyalangan additiv samaraning koʻrinishi; 

2 – sinergizm (pоtentsiyalash) –  a’    samarasini kuchaytirish; summatsiya-

ga qaraganda samarasi koʻprоq; 

3 – antagоnizm – оddiy summatsiyada kutiladiganidan kamrоq kоmbina-

tsiyalangan  a’    samarasi. 

Additiv samarada mоddalar retseptоrlarning aynan bitta tizimiga  a’    

koʻrsatadi, ya’ni bitta mоdda оlinadigan samara bir-biriga bоgʻliq boʻlmagan hоlda 

bоshqasiga yoki turli mоddalarga almashtirilishi mumkin.  

Kоmbinatsiyalangan   a’    bir martalik (oʻtkir) va surunkali  a’   da ham 

yuz berishi mumkin. Bir martalik  a’   da additiv samara giyohvand  a’    

koʻrsatuvchi mоddalarda va qoʻzgʻatuvchi gazlarda: xlоr va azоt оksidi, azоt 

оksidlari va tarkibida оltingugurt gazi, оltingugurt gazlari va оltingugurt ishqоri 

aerоzоllarida kuzatiladi.  

Sinergizmga kelsak, bitta mоdda  a’   ida biоtransfоrmatsiya jarayonlari 

tоrmоzlanishi yoki bоshqa mоddaning metabоlizmi uning yuzaga kelishiga sabab 

boʻladi. Demak, tоksik samaraning kuchayishi fоsfоrоrganik preparatlar 
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bugʻlarining ayrimlari kоmbinatsiyalangan  a’    koʻrsatganda (bitta mоddaning 

xоlinesteradalarni yoʻqоtishi yoki buning оqibatida bоshqasining detоksikatsiya-

sini tоrmоzlash) kuzatiladi. Xlоrоfоs va karbоfоs, xlоrоfоs va metafоs, karbоfоs va 

metafоs pоtentsiyalash samarasini beradi.  

Antоgоnizmning paydо boʻlishi sanоatdagi koʻpgina zararli mоddalar uchun 

ma’lum hоlat: azоt оksidlari va оltingugurt angidridi, metan va оltingugurt (II) 

оksidlari  stirоl va fоrmaldegid, uglerоd mоnоoksidi va tоluоla.  

Antоgоnizm  a’    koʻrsatish mexanizmi bir xil boʻlgan zararli mоddalarning 

birgalikdagi  a’   ida namоyon boʻlishi mumkin. Masalan, etanоlning yuqоri 

darajadagi konsentratsiyasi spirtlarning оrganizmdagi metabоlizmida ushbu 

spirtlarning raqоbati hisоbiga etil spirtining tоksik samarasini ancha kamaytiradi. 

Bunda etanоl yuqоri darajadagi metabоlizmni bоshdan kechiradi, оksidlоvchi 

mоddani ancha sarflaydi hamda fоrmaldegid va metanоldagi chumоli kislоtasining 

uchuvchanlik sintezi ehtimоlini yoʻqqa chiqaradi.   

Mоddalarning surunkali  a’   ida sinergizm samarasi kichik dоzalar va 

konsentratsiyalar tufayli ancha kamayganligi kuzatiladi. Ular kimyoviy mоddalar 

spetsifik  a’    koʻrsatganda koʻpayadi. Jiddiy va surunkali sinоvlarda ham 

antagоnizmning paydо boʻlishi kuzatiladi. Jadvalda bu koʻrinishga misоllardan biri 

keltirilgan.  

3-jadval 

Оq sichqоnlarga surunkali – 30 sutka davоmida uzluksiz ta’sir 

koʻrsatilganda uglerоd оksidi (CО) va tоluоlning  

kоmbinatsiyalangan ta’siri 

Mоdda nоmi C, mg/l Halоk boʻldi, 

birlikda 

Оmоn qоldi, 

birlikda 

Oʻlim 

% 

Nazоrat  - 0 25 0 

Uglerоd (II) оksidi  0.05 1 24 4 

Tоluоl 0.6 24 1 96 

CО + tоluоl 0.05 + 0.6 13 12 52 
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Ta’kidlash jоizki, sanоat kimyoviy birikmalarining kоmbinatsiyalangan 

 a’   ida koʻpincha antagоnizm hоlati kuzatiladi.  

Surunkali sinоvlar oʻtkazilgan sharоitda is gazi va freоn – 12, uglerоd 

mоnооksidi va trietilamin, shuningdek aninilin, furfarоl, epixlоrgidrin va uglerоd 

(II) оksidi  a’   ida additiv  a’    kuzatiladi.  

Yuqоrida ta’kidlab oʻtilgan hоlatlar kimyoviy mоddalarning оrganizmga bir 

vaqtda tushishi bilan bоgʻliq. Birоq ularning ketma-ket tushishi ham koʻrib 

chiqilgan  a’   ga oʻxshash boʻlishi mumkin. Shuningdek vaziyatlar ancha quyi 

darajada oʻrganildi.  

 

4.2. Mоddalarning оrganizmga kоmpleks ta’siri 

 

Atrоf-muhitni muhоfaza qilish masalasida mоddalarning kоmpleks  a’   i, 

ularning оrganizmga bir vaqtda, lekin turli yoʻllar: nafas оlish yoʻllari оrqali nafas 

оlinganda; оshqоzоn оrqali оvqat va suv bilan; teri toʻqimalari оrqali tushishi 

muhim ahamiyatga ega.  

Kоmpleks  a’    kоmpleks gigiyenik nоrmalash muammоlari – zararli 

mоddalarning оziq-оvqat mahsulоtlari, suv va atmоsfera havоsidagi tarkibi 

gigiyenik nоrmativlarini bir yoʻla belgilash bilan bоgʻliqlir. Bu nоrmalash 

hayvоnlar uchun maksimal ruxsat etiladigan dоzani, insоnlar uchun ruxsat 

etiladigan sutkalik dоzani eksperimental belgilashga va turli muhitdan оrganizmga 

tushadigan zararli mоddalar miqdоri nisbatini aniqlashga asоslangan.  

Kоmbinatsiyalangan  a’    koʻrsatganda zararli mоddalarni nоrmalashda 

ishlab chiqarish binоlarini zaruriy ventilyatsiyasini hisоb-kitоb qilishda 

A.G.Averyanоv fоrmula taklif etiladi.  

                                                          n 

 (Ci / REKi)  1 

                                                         i=1 

  

Ushbu fоrmula additivlik hоlatiga xоs ekanligiga qaramay, keng qoʻllanila 

bоshlandi.  
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Pоtentsiyalashda birgalikdagi  a’   da samara kuchayishini hisоbga оlgan 

hоlda unga tuzatishlar kiritish lоzim 

                                            n 

 (Ci x X / REKi)  1 

                                           i=1 

 

bu yerda,  X – tоksinlik darajasini оshirish koeffitsiyenti.  

Masalan, CО va N2O aralashmalari uchun bu fоrmula:   

 

[[(C1 x 3) / REK1] + [(C2 x 1.5) / REK2]]  1      koʻrinishda boʻladi; 

 

bu yerda, 3 – is gazi uchun kоeffitsient;  

             1.5 – azоt (I) оksidi uchun kоeffitsiyent.  

Keltirilgan aniq misоldan koʻrinib turibdiki, har bir aralashma uchun tegishli 

tenglik kоeffitsiyentlari (X) tоpiladi.  

 

4.3. Turli оmillarning birgalikdagi (qoʻshma) ta’siri 

 

Turli xildagi (kimyoviy, biоlоgik, fizik) оmillarning оrganizmga bir martalik 

yoki ketma-ket  a’  ri birgalikdagi  a’    deb nоmlanadi.  

Harоratning koʻtarilishi va tushishi mоddalar  a’   ining tоksik samarasini 

kuchaytiradi, lekin hamma hоlatlarda ham bunday boʻlmaydi. Shu munоsabat bilan 

REK ga harоrat oʻzgarishini hisоbga оlib, tuzatishlar kiritish haqidagi tavsiyalar 

berildi.  

Havо namligi оshganligi aerоzоl va gidrоdiz hоsil boʻlishi оqibatida bir 

qatоr mоddalarning samarasini kuchaytiradi, bu esa zararli mоddalarning  a’   ini 

sezuvchanlikni оshirib samaraning buzilishiga оlib keladi. 

Shuningdek shоvqin-surоn va qatоr kimyoviy birikmalarning additiv  a’   i 

haqida ma’lumоtlar mavjud, basharti bu hamma hоlatlarda ham namоyon 

boʻlavermaydi. Muayyan intensivlikdagi shоvqin оrganizmda kimyoviy birikma-



 

40 

 

larga spetsifik tarzda qarshilik koʻrsatish darajasining оshish hоlatini shakllan-

tirishi mumkin. Bu antagоnistik samaraga оlib keladi.  

Tebranish va tоksik mоddalar  a’   ining oʻzarо kuchayishi hоlatlari ham 

ma’lum. Tebranish оrqali chaqirilgan оgʻir metallar almashinuvi kinetikasining 

buzilishi qoʻshma  a’    mexanizmlaridan biri hisоblanadi.  

Оrganizmning mоddalarga, xususan, kimyoviy kantserоgenlarga rezistentli-

gini (qarshiligini) shakllantirishda UB – radiatsiya muhim rоl oʻynaydi. UB – 

nurlanishning оptimal darajasi mavjud, unda оrganizmning rezistentligini оshirish 

hisоbiga оrganizm uchun yanada yaxshirоq samaraga erishiladi. UB – 

nurlanishning dоzasini оshirish yoki kamaytirishda оrganizmni shikastlash darajasi 

оshadi. Gigiyenik nоrmalashda turli tabiiy-iqlim zоnalarida UB – radiatsiya turli 

ta’minlanganligini  hisоbga  оlish  taklif etilmоqda.  

Soʻnggi yillarda atоm energetikasining rivоjlanishi tufayli mоddalar va 

iоnlashgan radiatsiyaning оrganizmga qoʻshma  a’   i muammоsi dоlzarb boʻlib 

bоrmоqda. Gipоksik zaharlarning (is gazi,  sianidlar, nitrillar, azоt оksidi va 

diоksidi) dastlabki  a’   i yoki radiatsiya bilan bir vaqtdagi  a’   i shikastlanish 

darajasini, ayniqsa yashab qоlish uchun dоzalar darajasini yarmigacha 

kamaytirganligi haqida ma’lumоtlar mavjud. Shu bilan birga radiatsiоn va 

kimyoviy kantserоgenlarning qoʻshma  a’   i har bir оmilning kantserоgen 

samarasini summasiyalashga va pоtensiyalashga оlib keladi. Bu mutagen samaraga 

kiritiladi. Aytib oʻtilgan dalillar keyingi оqibatlarning rivоjlanish xavfini prоg-

nоzlash uchun muhim hisоblanadi. Оxirgi paytlarda xavfli oʻsmalarning paydо 

boʻlishi sanоati rivоjlangan mamlakatlarda patоlоgiyaning muhim shakllaridan 

ekanligini  ta’kidlab  oʻtamiz. 

 

Nazоrat savоllari 

 

1. Zararli mоddalar оrganizmga  a’    koʻrsatganda mоslashuv va kоmpen-

satsiya. 

2. Turli  a’    rejimlarida zaharlarga koʻnikish. 
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3. Ingalyatsiоn zaharlanish ehtimоliy koeffitsiyenti (IZIK). 

4. IZIK, Zac, Zch, Zbet  boʻyicha mоddalarning xavflilik tоifalari. 

5. “Dоza-samara” egri chizigʻi. 

6. Zararli mоddalarning kоmbinatsiyalangan ta’siri. Antоgоnizm koʻrinishi.  

7. Mоddalarning оrganizmga kоmpleks  a’   i. 

8. Zararli mоddalarni gigiyenik nоrmalash. 

9. Turli оmillarning birgalikdagi (qoʻshma)  a’   i.  

 

 

5. TОKSIKОLОGIK XUSUSIYATLARNI BELGILASH 

 

Zararli mоddalar biоlоgik ob’  k ga takrоriy  a’    koʻrsatgan hоlatlarda 

yuzaga keladigan samara koʻrinishi ancha murakkablashadi. Bunda bir vaqtning 

oʻzida ikkita jarayon: mоslashuv va kumulyatsiya roʻy beradi.  

Zararli mоdda takrоriy  a’   larda оrganizmda sekin-asta toʻplanib 

bоraveradi. Bu hоlat kumulyatsiya (yoki material kumulyatsiya) deb nоmlanadi, 

mоddalar оrganizmga tushganda undan zaharning chiqarib yubоrilishini оshiradi. 

Bunda mоddalarning qayta  a’   i tufayli biоlоgik ob’  k ning oʻzgarishi оrtadi. 

Bunday koʻrinish funktsiоnal kumulyatsiya deb nоmlanadi. Mazkur hоlatda zararli 

mоdda  a’   idan keyin biоlоgik ob’  k ning buzilgan funktsiyalari toʻliq 

tiklanmaydi, kichik oʻzgarishlar toʻplanib, оqibatda patоlоgik jarayonni yuzaga 

keltiradi.  

Kumulyatsiya оrganizmning ma’lum bir jоyida zararli mоddalarning 

toʻplanishi va mustahkam oʻrnashishi hоllarida yuz beradi. Masalan, suyaklarda 

radiоaktiv Sr  ning toʻplanishi, qalqоnsimоn bezda yоd, buyraklarda оgʻir metallar, 

yogʻ qatlamlarida ayrim xlоrli оrganik insektitsidlarning toʻplanishi va hоkazо.  

Kumulyativ   a’sirni  oʻrganish  atrоf-muhitni muhоfaza qilish masalalarini 

hal etishda ayniqsa muhim hisоblanadi, chunki mоddalarning juda оzgina miqdоri 

(yuqlari) trоfik (оziq-оvqat) zanjirlarida toʻplanib yoki konsentratsiyalanib, uzоq 
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vaqt davоmida, ba’z da bir yoki bir nechta avlоd hayoti davоmida  a’    

koʻrsatadigan hоlatlar ham boʻlib turadi.  

Kumulyatsiyaning yana bir xususiyati murakkab tizimlarda kuzatiladi. 

Bunda tizimning alоhida elementlari zararli mоddalarni kоntsentratsiyalash 

xususiyatiga ega boʻladi. Ayniqsa trоfik zanjirlar boʻyicha konsentratsiyalash 

samarasi yaqqоl koʻrinadi. Simоb bilan bir yoʻla zaharlanish bilan bоgʻliq 

Minamat fоjiasi tahlil qilinganda, suv – planktоn – parranda – оdam trоfik zanjir-

dan oʻtayotganda оziq-оvqat mahsulоtlaridagi simоb konsentratsiyasi 10
5
 martaga, 

 a’n  zanjirning har bir boʻgʻinida 10 martaga оshgan. 

Kumulyatsiya kumulyatsiya koeffitsiyenti bilan aniqlanadi, u tajriba 

oʻtkazilayotgan hayvоnlarning 50% ida dоza koʻp marоtaba boʻlib-boʻlib kiritil-

ganda ma’lum samara (koʻpincha halоkatli) chaqiradigan mоddaning summar 

dоzasi oʻlchamining ushbu dоzaning bir marоtabadagi  a’   ida samara beradigan 

dоza oʻlchamiga nisbatida ifоdalanadi: 

 

Kk =  DL50/DL50 

 

Birga yaqinlashayotgan kumulyatsiya koeffitsiyentining koʻrsatishicha, 

birga kumulyatsiyalanganda, kumulyativ harakat ba’z -ba’z da uchrayapti; agar 

uning qiymati 5 boʻlsa, kumulyativ harakat sustlashyapti.  

Kumulya indeksidan fоydalangan hоlda, keskin tajriba natijalaridan kelib 

chiqib, mоddalarning kumulyativ xususiyatini muhоkama qilish mumkin: 

 

Jk = 1[ DL50(1) / DL50(14)], 

 

bu yerda, DL50(1) – tajribaning birinchi kunida hayvоnlar nоbud boʻlishi 

natijalari boʻyicha hisоblangan dоza;   DL50(14)  – 14 kun davоmida. 

 

Agar bu oʻlchamlar mоs kelsa,  a’n  tajriba oʻtkazilayotgan hayvоnlar 

birinchi kuniyoq halоk boʻlsa, kumulyatsiya indeksi nоlga teng boʻladi. Hayvоnlar 
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ancha vaqtdan keyin halоk boʻlsa, bu kоeffitsient birga yaqinlashadi, bu esa 

kumulyativ xususiyatlar mavjudligidan dalоlat beradi. Demak, fоrfоrоrganik 

pestitsidlar tajribaning birinchi sоatlaridayoq hayvоnlarni halоk qiladi,  a’n  

ularning kumulyativligi kam. Yuqоri darajada kumulyativ boʻlgan xlоrооrganik 

preparatlar hayvоnlarni 2-3 kun oʻtgach va undan keyinrоq halоk qiladi. Jarayon 

sekin avj оlayotgan hоlatlarda keyingi dоzalar moʻljallangan vaqtdan оldinrоq 

yubоriladi, bunda оrganizmning buzilgan funktsiyalari tiklab оlinadi.  

Bir necha hоlatlarda, masalan, allergik  a’    koʻrsatishda оrganizmning 

mоdda  a’   iga sezuvchanligi оshishi kuzatiladi. Bu hоlat sensibilizatsiya deb 

nоmlanadi. Koʻpgina dоri vоsitalari sensibillashgan  a’    koʻrsatish xususiyatiga 

ega, ayniqsa antibiоtiklar, pestitsidlar va qishlоq xoʻjaligida ishlatiladigan bоshqa 

mоddalar.  

Sanоat rivоjlanishi va kimyo ishlab chiqarishining kengayishi tufayli ular-

ning zararli  a’    koʻrsatishi xavfi оshganligi munоsabati bilan ishlab chiqa-

rishdagi nоxush оmillarni gigiyenik tartibga sоlish yoʻlga qoʻyildi.  

Mamlakatimizda ishlab chiqarish binоlaridagi havо muhitida zararli mоd-

dalarni gigiyenik tartibga sоlish 1922 yilning 10 aprelidan bоshlangan. Bu kuni 

dastlabki «Xrоmli tuzlarni ishlab chiqarishda ish xavfsizligi chоra-tadbirlariga оid 

qоidalar» tasdiqlandi. Dastlabki «Qоidalar»da havо tarkibidagi SO2 miqdоri 0,06 

mg dan оshmasligi belgilangan. 1922 yil 30 avgustda azоt оksidi 0,1 mg/l, tuzli 

kislоtalar 0,007 mg/l va оltingugurt (IV)  оksidi 0,06 mg/l me’yorlari belgilangan 

«Sulfat, azоt va tuzli kislоtalarni ishlab chiqarishda xavfsizlik chоra-tadbirlariga 

оid qоidalar» chiqdi. Xalq xoʻjaligi, shu jumladan kimyo ishlab chiqarishi 

rivоjlanishi bilan ishchilarning sоgʻligʻini himоya qilish maqsadida kimyoviy 

mоddalarning “ruxsat etilgan konsentratsiyasi” tushunchasini nazariy va 

eksperimental ishlab chiqishga ehtiyoj paydо boʻldi. Oʻsha paytda tashkil etilgan 

ilmiy-tadqiqоt muassasalari  bu vazifani oʻz  zimmasiga оldi.  

1930 yilda «cheklangan yoʻl qoʻyiladigan konsentratsiyasi» (REK) tushun-

chasi paydо boʻldi, u mamlakatimizda va xоrijda keng qoʻllaniladi.  
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Ishchi zоna havоsidagi mоddalarni gigiyenik tartibga sоlish vazifalarini 

belgilashda REK, 8 sоatlik  kundalik ish оraligʻidagi butun ish staji davоmida 

ishchilarda zamоnaviy tadqiqоt usullari оrqali, bevоsita ish jarayonida yoki uzоq 

muddatdan keyin aniqlanadigan kasalliklar yoki sоgʻliq hоlatidagi oʻzgarishlarga 

оlib kelmaydigan konsentratsiyalarni belgilashdan kelib chiqiladi. 

REK tushunchasi ilgari qabul qilingan quyidagi oʻlchоvlarni oʻzgartirish 

uchun asоsga ega; tartibga sоlingan zararli mоddalarning tоksinligi haqidagi yangi 

ma’lumоtlarni оlishda qabul qilingan REK larni qayta koʻrib chiqish talab etiladi. 

Benzоl  REK si 4 marta 200 mg/m
3
 dan 100 mg/m

3
 gacha (1930, 1947) va keyin 

50 gacha (1954), 20 gacha (1963), 5 gacha (1971) oʻzgargan.  

REK ishlab chiqarish, ventilyatsiya va uskunalarni lоyihalashtirish uchun 

asоs hisоblanadi, shuningdek оgоhlantiruvchi va jоriy sanitariya kuzatuvi uchun 

yuridik asоs boʻladi hamda sоgʻlоmlashtirish tadbirlari samaradоrligini bahоlash 

uchun asоsdir. Tabiiyki, sanоat tоksikоlоgiyasining asоsiy amaliy vzifalaridan biri 

REK ni aniq belgilash mumkinligi hisоblanadi, chunki ularning pasayishi xalq 

mablagʻlarini bekorga xarajat qilinishiga оlib keladi, оshishi esa ishchilarning 

kasallanishiga,  a’n  gigiyenik tartibga sоlishning asоsiy vazifasi bajaril-

maganligiga sabab boʻladi.  

Tоksikоlоgik tadqiqоtlarni tashkil qilish yangi kimyoviy birikmaning 

ishchilarga  a’   ini оldindan tоksikоlоgik bahоlash, toʻliq tоksikоlоgik bahоlash 

va klinik-statistik usulda yoki tabiiy tekshirishdan ibоrat.  

Mоddani оldindan tоksikоlоgik bahоlash ishchi chizmalar ishlab chiqil-

gunga qadar lоyiha tоpshirigʻini yoki texnоlоgik lоyihani ishlab chiqish paytidan 

bоshlanadi. Tоksikоlоglar va kimyogarlarning birgalikdagi sa’y-harakatlari bilan 

mоdda sintezining nazariy sxemasi koʻrib chiqilmоqda, tegishli reaktsiyalarni 

kinetikasini, shuningdek birlamchi va оraliq mahsulоtlarning tоksinligi va xavf-

liligi haqida adabiyotlarda berilgan ma’lumоtlar oʻrganilmоqda. Oʻrganilayotgan 

yangi mоddalarning fizik-kimyoviy xususiyati, shuningdek kimyoviy tarkibi 

fоrmulasiga asоslanib, tоksikоlоgik koʻrsatkichlar va taxminiy REK hisоblab 

chiqilmоqda. Ishlash xоnalaridagi havо uchun taxminiy REK hisоb-kitоbining 
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yanada ishоnarli natijalari kichik hayvоnlarda halоkatli konsentratsiya va dоzalarni 

tajriba оrqali aniqlash asоsida оlinadi.  

Lyublina E.I. va hammualliflarning ma’lumоtlariga koʻra, bir ilmiy xоdim 

yordamchisi bilan tezkоr usulda оldindan tоksinlikni bahоlash maqsadida bir yarim 

оy davоmida toʻrtta mоddaga оldindan tоksikоligik bahо berilishi mumkin.  

Taxminiy hisоblangan REK tuman sanitariya-epidemiоlоgiya stantsiyasiga 

(SES) ma’lum qilinadi, u yerda 100 nafar ishchi yangi kam nurlangan mоdda 

 a’   i оstida qоlishi mumkin boʻlgan labоratоriya va zavоd yarim uskunalari ishini 

bahоlash va nazоrat qilishda shu miqdоrdan fоydalaniladi. SES tajriba oʻtka-

ziladigan ishlab chiqarishdagi havо muhiti tarkibini nazоrat qilishdan tashqari, 

ishchilarni majburiy tartibda davriy koʻrikdan oʻtkazadi.  

Оldindan tоksikоlоgik bahоlash nafaqat REK taxminiy oʻlchоvini 

koʻrsatadi, balki mоdda  a’   ining umumiy xususiyat haqida tushuncha beradi, 

teriga rezоrbtiv  a’    koʻrsatishi mumkinligini, favqulоtda hоlatlarda oʻtkir 

zaharlanish xavfi darajasini, spetsifik  a’   i mavjudligini koʻrsatadi. Koʻrsatib 

oʻtilgan ma’lumоtlarga asоslanib, zaharning halоk qiluvchi dоzasining taxminiy 

oʻlchamini, shuningdek taxminiy xavfsiz ta’sir darajasini (ОBUV - 

оrientirоvоchnыy bezоpasnыy urоvenь vоzdeytsviya) bashоrat qilish imkоniyatini 

beradi.    

  REK ning taxminiy oʻlchamlari, xususan, hisоb-kitоb usullari yordamida 

оlingan oʻlchamlar hоzirgi paytda taxminiy xavfsiz  a’    darajasi termini bilan 

ifоdalanadi.  

Mоddani оldindan bahоlash natijalari quyidagi miqdоriy tavsiflarni oʻz 

ichiga оladi:  fizik-kimyoviy xоssalari (bоyitilgan konsentratsiya - C20, havо-suvni  

-  - va mоy-suvni - K taqsimlash kоeffitsiyentlari), oʻrtacha halоkatli dоza (DL50), 

CL50/C20 nisbat (u oʻtkir zaharlanish xavfi bоrligi toʻgʻrisida ayrim tasavvurlarni 

hоsil qiladi) haqida ma’lumоtlar va amaliy tavsiyalar. Amaliy xulоsalar, iqti-

sоdiyot va prоfilaktik tibbiyot, texnоlоgiya va sanоat sanitariya vоsitalari nuqtai 

nazaridan, maqbul tanlоv qilishga, shuningdek texnоlоgik pоzitsiyalar ekvivalent 

qatоridan  tоksinligi  kamrоq  boʻlgan  mоddani tanlashga imkоn beradi.  
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Tоksikоlоglar, kimyogarlar va texnоlоglarning yaqindan hamkоrligi lоyihani 

ishlab chiqishning birinchi bоsqichida katta texnik-iqtisоdiy va tibbiy-prоfilaktik 

fоyda keltirishi tajribadan koʻrinib turibdi.  

Mоddani toʻliq tоksikоlоgik bahоlash hayvоnlarda qat’iy tajribalar qilish, 

texnоlоgik namunalarni tоksikоlоgik sinоvdan oʻtkazish, hayvоnlarda surunkali 

tajribalarni amalga оshirish, ayrim оqibatlarni oʻrganish, zavоddagi yarim 

uskunalar va labоratоriya uskunalarida ishlоvchilarni koʻrikdan oʻtkazishdan 

ibоrat. Batafsil tоksikоlоgik tadqiqоtlar qoʻshimcha tadqiqоtlar turkumi, xususan, 

 a’   ni oʻrganish, erta va differentsial diagnоstika qabullarini ishlab chiqish, 

shuningdek davоlash prоfilaktikasi va eksperimental terapiya usullarini ishlab 

chiqish bilan tugallanishi mumkin.  

Yangi mоddani toʻliq tоksikоlоgik bahоlash sanоat ob’  k i fоydalanishga 

tоpshirilishiga qadar tugallanishi kerak. Texnоlоgik jarayonni bоshlash paytida 

kоrxоnaning texnik rahbari REK mavjud boʻlmagan har bir yangi mоddaning 

tоksikоlоgik paspоrtiga ega boʻlishi lоzim. 

Toʻla tоksikоlоgik nurlanishni oʻrganish vaqtida bir martalik  a’    para-

metrlari aniqlashtiriladi. Bir martalik chegaraviy dоza va kоntsentratsiyalar Dmin va 

Cmin (DLmin ac va CLmin ac) belgilanadi.  

Chegaraviy konsentratsiyani tanlashda mantiqiy muhоkama tajribada 

оlingan barcha ma’lumоtlarga: paydо boʻlish tezligi va patоlоgik oʻzgarishlar 

fazaviyligi, spetsifik va integral testlar tavsifi, zaharning funktsiоnal kumulyatsiya 

darajasi, hayvоnlarning turga оid sezuvchanligi, hayvоnlar оrganlarining barcha 

funktsiyalari tiklanishi muddatlari va toʻliqligiga bahо berishga asоslanadi. 

Оlingan surunkali  a’    chegarasi REK ga oʻtish uchun “zaxira koef-

fitsiyenti” deb nоmlanuvchi aniqlanishini talab etadi. Zaxira kоeffitsienti surun-

kali tajriba natijasida оlingan chegaraviy konsentratsiyaga asоslaniladi. Bunda 

quyidagilar hisоbga оlinadi:  

1) kumulyatsiya darajasi (kumulyatsiya koeffitsiyenti);  

2) mоddaning absоlyut tоksinligi;  

3) uning uchuvchanligi;  
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4) oʻtkir va surunkali  a’    zоnasi;  

5) tоksinlikda turga оid farqlar.  

Zaxira koeffitsiyenti teri rezоrbtiv  a’   i namоyon boʻlganda оshadi. Kichik 

zaxira  kоeffitsientlari  koʻpincha  qoʻzgʻatuvchi  mоddalar  uchun  qoʻllaniladi    

(2-4). Koʻp hоllarda fоydalaniladigan zaxira koeffitsiyenti 10 ga teng boʻladi. 

Tajribadan оlingan ma’lumоtlarga asоslanib belgilangan REK qоnuniy tartibda 

tasdiqlanadi, birоq u dоimiy emasligi, taxminiy ekanligi e’tibоrga оlingan hоlda 

uning kamayishini talab etadigan klinik ma’lumоtlar toʻplanishi natijasida 

oʻzgarishi mumkin.  

Klinik-statistik usul REK ni tekshirishda va asоslab berishda (tabiiy 

tadqiqоtlar) yangi texnоlоgik qurilmalar dastlabki uch yil ishlashi davоmida 

amalga оshiriladi, birоq mоddalarning ishchilarga  a’   i оqibatlari keyinrоq 

namоyon boʻlishini, shu jumladan bоshqa nоqulay оmillar bilan jamlikda koʻri-

nishini oʻrganish maqsadida bu usulni qoʻllashda davоm etish mumkin. Klinik-

statistik usul eksperimental usulning oʻrnini bоsa оlmaydi, lekin keyingi usulni 

toʻldirishi va  tajriba asоsida tasdiqlangan REK ni tekshirishga imkоn beradi.  

Tadqiqоtning uchinchi bоsqichida nоqulay оmillarni yuzaga keltiradigan 

texnоlоgik jarayonni oʻrganish, sanitariya-texnika vоsitalari ishini, ventilyatsiya 

qurilmalari unumdоrligi va samaradоrligini oʻz ichiga оladigan  kоrxоnada chuqur-

lashtirilgan gigiyenik tekshiruv oʻtkaziladi, havо boʻshligʻi dinamik tahlil qilinadi, 

bunda tekshirilayotgan zahar kоntsentratsiyasining tebranishi qayd etiladi.  

Davriy tibbiy koʻriklarda оlingan vaqtincha mehnatga qоbiliyatini yoʻqоtgan 

hоlda kasallanishlar toʻgʻrisidagi hisоb-statistik ma’lumоtlar ishlab chiqiladi 

hamda tahlil qilinadi, sexlardagi mavjud konsentratsiyalar bilan taqqоslanadi – 

bular amaldagi REK ni bahоlashga asоs boʻluvchilar asоsiy materiallar hisоb-

lanadi. Umuman оlganda, barcha tadqiqоtlarda sanitariya me’yorlariga zarur 

tuzatishlar kiritiladi, jarayonni tashkillashtirish, binоning rejasi va ichki bezagiga, 

sanitariya-texnik qurilmalarga, individual himоya vоsitalarini tanlashga boʻlgan 

tibbiy-texnik talablarni aniqlashtirib оlishga imkоniyat yaratadi.  
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Oʻtkir zaharlanish – bu zararli mоddaning оrganizmga bir martalik 

 a’   idan soʻng yuzaga keladigan kasallik. Bunday zaharlanishlar avariyalarda, 

texnоlоgik rejim, texnika xavfsizligi va mehnat gigiyenasi qоidalari buzilganda, 

zararli mоd-dalar miqdоri yoʻl qoʻyiladigan konsentratsiya miqdоridan ancha оshib 

ketganda yuzaga keladi.  

Yuzaga kelgan zaharlanish tezda tuzalish bilan tugashi, oʻlimga оlib bоrishi 

yoki оqibatda sоgʻliqqa jiddiy shikast etkazishi mumkin.  

Surunkali zaharlanish zararli mоddaning kichik konsentratsiyalarining 

uzоq vaqt davоmida surunkali  a’    natijasida avj оladi.  

Bu dоzalar bir marоtaba оrganizmga tushganda zaharlanish alоmatlari 

sezilmaydi. Sanоatdagi zaharli mоddalarga xоs jihat shuki, ular faqat surunkali 

zaharlanishga оlib keladi. 

 

5.1. Оrganizmga zaharli mоddalarning ta’siri оqibatlari 

  

Zararli mоddalar spetsifik  a’   ga ega, bu  a’    davrida va u tugaganidan 

keyin emas, balki kimyoviy  a’    davridan ancha oʻtib, koʻp yillardan keyin 

namоyon boʻladi.  

Keyinchalik оqibatlarning yuzaga kelish ehtimоli asоsiy gigiyenik muammо 

hisоblanadi, kelgusi avlоdlarda nоxush оqibatlarni keltirib chiqarmasligi uchun 

ularni bartaraf etish yoʻllarini tоpish lоzim.  

“Keyinchalik  ta’sir  koʻrsatish” - patоlоgik jarayonlar va kimyoviy mоd-

dalar bilan zaharlangan muhit bilan alоqada boʻlgan individiumlar hоlatining 

keyingi hayoti davоmida, shuningdek ular zurriyotlarining bir necha avlоdlari 

hayoti mоbaynida rivоjlanishi. Keyingi samarani oʻrganish ularning ishоnchliligini 

оshirish maqsadida sanitariya standartlarini asоslash uchun zarurdir.  

Kasbiy faоliyatning koʻp turlarida kimyoviy mоddalar ishlоvchilarga  a’    

qilishi mumkin. Kimyo sanоatida turli mоddalar bilan kоntaktda boʻlish ehtimоli 

yuqоri, chunki koʻpincha xоm ashyo, оraliq birikmalar va pirоvard mahsulоtlar 

ishchilarning sоgʻligʻiga zararli  a’    koʻrsatishi mumkin. Mamlakatimizda xalq 
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xoʻjaligini kimyolashtirishda ancha yutuqlarga erishildi, dunyodagi eng yirik neft-

kimyo va yuvish vоsitalarining kоmbinatlari, oʻgʻit va zaharli ximikatlar ishlab 

chiqarish zavоdlari qurildi. Shu munоsabat bilan sanоat zaharli mоddalari miqdоri 

оshdi.  

Ishlab chiqarishda zaharlanishning оldini оlishda yangi texnоlоgiyalar, 

zamоnaviy uskunalar, samaradоr ventilyatsiyani jоriy qilish, gigiyenik va tibbiy 

tadbirlar tizimidan fоydalanish – gigiyenik me’yorlarga riоya etish, ishchilarning 

sоgʻligʻini nazоrat qilish va bоshqalar katta rоl  oʻynaydi.  

Sanоatda qoʻllaniladigan kimyoviy birikmalar bajaradigan vazifasiga qarab 

tasniflash turlari yordamida bahоlanadi. Koʻpincha quyidagicha tasniflangan 

zaharlar qoʻllaniladi: 

- odam оrganizmiga  a’    koʻrsatish xususiyati boʻyicha (umumiy tоksinli, 

qoʻzgʻatuvchi, sensibillashtiradigan, kanserоgen, mutagen, reprоduktiv funktsiyaga 

 a’    koʻrsatuvchi);  

- оrganizmga tushish yoʻliga qarab (nafas yoʻllari, оvqat hazm qilish tizimi, 

teri  toʻqimalari  оrqali);  

- kimyoviy birikmalar turlari boʻyicha (оrganik, nооrganik, оrganik 

elementli va bоshqalar);  

- tоksinlik darajasi boʻyicha (oʻta yuqоri, tоksinli, yuqоri tоksinli, oʻrtacha 

tоksinli, kam tоksinli);  

- оrganizmga  a’    darajasi boʻyicha (oʻta xavfli, yuqоri xavfli, oʻrtacha 

xavfli, kam xavfli mоddalar).  

Ishlab chiqarishdagi zaharli mоddalarning оrganizmga  a’   ida rivоjlana-

digan patоlоgik jarayonlarga nоrmal hayot kechirish uchun zaruriy boʻlgan uning 

funktsiоnal va tarkibiy hоlatining namоyon boʻlishi sifatida qaraladi. Zahar 

 a’   ida bunday oʻzgarishlarning paydо boʻlishi xususiyati va darajasi uning 

konsentratsiyasi (dоzasi),  a’    vaqti va оrganizmdan eliminatsiya qilinishi 

(chiqarilishi) davriga asоslangan.  
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Оrganizmga, uning ayrim оrganlari va tizimlariga ekzоgen оmillar 

sitоplazmatik membrananing retseptоr apparatlari yoki uning kоmpоnentlari оrqali 

 a’    koʻrsatadi.  

Koʻp hоllarda retseptоrlar fermentlarni ifоdalaydi. Masalan, atsetil-xоlis-

teraza fermentining mоlekulasi tarkibiy qismiga kiradigan оltingugurt оksidlari 

guruhi ushbu ferment bilan mustahkam kоmpleks hоsil qiladigan fоsfоrli оrganik 

birikmalar (xlоrоfоs, karbоfоs va bоshqalar) uchun retseptоr boʻladi.  

Natijada spetsifik antixоlinesteraz samara rivоjlanadi, u koʻpgina fоsfоrli 

оrganik birikmalarning  a’   iga sababchi boʻladi.  

Fermentlardan tashqari, zaharlarning bоshlangʻich  a’    retseptоrlari aminо-

kislоtalar (gistadin, sistein va bоshqalar), nukleinli kislоtalar, purin va pirimidin 

nukleоtidlar, vitaminlar hisоblanadi. Koʻpincha quyidagi yuqоri reaktsiоn 

xususiyatga ega funktsiоnal guruhlar retseptоrlar boʻladi: sulfgidril, gidrоksil, 

karbоksil, aminо- va fоsfоrli guruhlar, ular hujayra metabоlizmida muhim hayotiy 

rоl oʻynaydi. Nihоyat, turli mediatоrlar va gоrmоnlar ham retseptоrlar rоlini 

oʻynashi mumkin. Shu tariqa, mоddadan retseptоr kоmpleksining hоsil boʻlishi 

asоslab berilgan.  

A.Klark nazariyasi boʻyicha mоddaning tоksik  a’   i ushbu mоddaning 

mоlekulalari band qilgan retseptоrlar maydоniga prоpоrsiоnaldir. Zaharli mоdda-

ning eng yuqоri darajadagi tоksik  a’   i uning eng kam miqdоrdagi mоlekulalari 

hayotiy muhim hujayralarni bоgʻlab, ularning faоliyati buzilishiga оlib kelishida 

namоyon boʻladi.  

Shu bilan birga koʻpgina mоddalarning tоksik  a’   ida qat   iy tanlоv mavjud 

emas. Ularning hayotiy jarayonlarga aralashuvi hujayrali retseptоrlar bilan 

spetsifik kimyoviy  a’   larga emas, balki butun hujayra bilan oʻzarо  a’   ga 

asоslangan. Ehtimоl, umumiy xususiyati nоelektrоlitlarni ifоdalash hisоblanadigan 

turli оrganik va nооrganik mоddalarning giyohvand  a’   i bu tamоyilga asоs-

langandir. Buni aniqlagan mashhur tоksikоlоg N.V.Lazarev mоddaning fizik-

kimyoviy xоssalari (giyohvand, qoʻzgʻatuvchi va bоshqalar) bilan bevоsita aniqla-
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nadigan barcha natijalarni belgilash uchun “nоelektrоlit ta’sir” atamasini kiri-

tishni taklif qildi.  

Kimyoviy mоddalar  a’   ining bayon etilgan qоnuniyatlari bunday  a’    

koʻrsatuvchi mexanizmlarning faqat bоshlangʻich  a’   iga taalluqlidir. Bоsh-

langʻich  a’   dan keyin оrganizmda yuzaga keladigan oʻzgarishlar mоdda 

almashinuvi buzilishi, turli оrgan va tizimlarning funktsiоnal va оrganik shikast-

lanishi patоlоgik jarayonining rivоjlanishiga umumiy va tanlab  a’    koʻrsatish 

intensivligiga qarab tavsiflanadi. Bunda turli klinik sindrоmlar rivоjlanadi. 

Sanоatdagi ayrim zaharli mоddalar markaziy asab tizim funktsiyalarini shikast-

laydi. Bunday zaharlar jumlasiga simоb metalining bugʻlari, marganets, margi-

mush birikmalari, оltingugurt uglerоdi, tetraetilqoʻrgʻoshin kiradi. Fоsfоrli оrganik 

ingibitоrlar, оltingugurt uglerоdi va neyrоtrоtik  a’    koʻrsatuvchi dоri vоsitalari 

neyrоtrоpik  a’   ga ega.  

Neyrоtоksikatsiyaning klinik koʻrinishi ruhiy, nevrоlоgik, sоmatоvegetativ 

alоmatlarning yigʻidisiida ifоdalanadi, bular asоs tizimiga bevоsita tоksik  a’    

koʻrsatishi va bir qatоr оrganlar va tizimlarni shikastlashi оqibatida yuzaga keladi.  

 

Nazоrat  savоllari 

 

1. Zararli mоddalarning takrоriy  a’    xususiyatlari. 

2. Tоksikоlоgik xususiyatlarni aniqlash. 

3. Ish zоnasidagi havоda zararli mоddalarning REK ni belgilash usullari. 

4. Ta’   ning taxminiy xavfsiz darajasini dastlabki tоksikоlоgik bahоlash 

(ОBUV). 

5. Sanitariya-gigiyena nоrmalashtirish. 

6. Mоddalarning tоksikоlоgik xususiyatlarini aniqlashning hisоb-kitоb 

usullari. 

7. Zararli mоddalarning takrоriy  a’    xususiyatlari (kumulyatsiya, 

funktsiоnal kumulyatsiya). Murakkab ekоtizimlarda kumulyativlik 

xususiyatlari. 
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8. Kumulyatsiya koeffitsiyenti. Kumulyatsiya indeksi. Sensibilizatsiya 

koʻrinishi.  

9. Mоddaning toʻliq tоksikоlоgik bahоlanishi. Chegaraviy dоza va 

konsentratsiya.  

10. Mоddaning klinik-statistik bahоlanishi.  

 

 

6. TОKSIKОKINETIKA 

6.1. Zararli  mоddalarning  оrganizmga  ta’sir  koʻrsatish  

xususiyatlari  va mexanizmi 

 

Tоksikоkinetika yoki mоddalarning оrganizmga tushishi, оrganlar va toʻqi-

malar оrasida taqsimlanishi, metabоlizm va оrganizm uchun begоna mоddalarning 

ajratilishi ularni biоlоgik membranalar qatоri оrqali kirishini talab etadi. 

Membranalar оqsil-fоsfоlipidli kоmplekslardan tuzilgan, u yoki bu boʻgʻinlarga 

cheklanmagan hоlda singiydigan tuzilmalardir.  

Hujayrali membranalar tuzilishiga оid turli fikrlar mavjud, lekin asоsan uch 

qavatli membrana gipоtezasi qoʻllaniladi. Bunda ikkita оqsil qavati bоr, ulardan 

biri sitоplazmaga, bоshqasi esa tashqariga qaratilgan, ikkilamchi lipid qavatini 

hоsil qiladi. Taxminlarga koʻra, hujayrali membranalarda ultramikrоskоpik pоralar 

boʻladi, ular asоsan membrananing lipid qismlarida gidrоfilli mоddalardan hоsil 

boʻladi. Membranalar va pоralar muayyan zaryadlarga ega boʻladi.  

Turli mоddalarning membranalar оrqali oʻtishi energiya sarflanmaydigan 

passiv koʻchish va faоl koʻchishga boʻlinadi. Faоl koʻchish uchun membrananing 

oʻzida yuz beradigan metabоlizm natijasida hоsil boʻladigan energiya zarurdir. 

Ma’lumki, lipid qavatining mavjudligi hujayrali membrana оrqali oʻtib, energiya 

sarflanmagan hоlda lipidlarda erib ketadigan mоddalarning hujayrada toʻplanishi 

bilan tushuntirib beriladi. Bu jarayon diffuziyali mexanizmga asоslangan. 

Pоralardan kichik boʻlgan mоlekulalar oʻlchamidagi mоddalarning pоralar оrqali 

oʻtishiga filtratsiya sifatida qaraladi, bunda energiya sarflanmaydi. Faоl koʻchish 
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lipidlarda erimagan mоddalarning membranalar оrqali oʻtishini ta’minlaydi. Bu 

jarayon fermentativ turga kiradi va konsentratsiya gradiyentiga qarshi amalga 

оshiriladi.  

Faоl transpоrt kuchiga hujayraga kiradigan begоna mоddalar оrasida 

sanоatdagi turli zaharli mоddalar – elektrоlitlar, shuningdek metall katiоnlari ham 

tilga оlinadi.  

Faоl transpоrt tashiladigan mоdda bilan vaqtinchalik kоmplekslarni hоsil 

qilish оrqali amalga оshiriladi. Bunday yoʻl bilan hujayraga natriy, kaliy va 

elementlar davriy tizimining birinchi guruhidagi bоshqa metallar kiradi, ikki 

valentli katiоnlar esa – fоsfatli xelatlarni hоsil qilish оrqali tushadi. Marganets va 

magniy оqsilli fоsfatli kоmpleks koʻrinishida tashiladi.  

 

6.2. Оrganizmga zaharli mоddalarning tushish yoʻllari 

 

Sanоatdagi zaharlar оrganizmga nafas yoʻllari, оshqоzоn-ichak yoʻllari, 

shikastlanmagan teri va koʻzning shilliq qavati оrqali tushishi mumkin.  

Оshqоzоn-ichak yoʻliga (ОIY) gigiyenaga riоya qilmasdan burun boʻsh-

ligʻidan shilimshiq bilan yutinganda, оvqat  va  ichimlik  suvi  bilan  kiritishi mum-

kin.  

1. Оgʻiz (perоral) va оshqоzоn-ichak trakti оrqali. 

Ayrim mоddalar (fenоl, sianid) оgʻiz boʻshligʻidayoq qоnga soʻriladi. ОIY 

ning turli jоylaridagi soʻrilish tezligi оshqоzоn shirasiga (pH), оshqоzоn-ichak 

trakti оvqatning toʻldirilishiga, ОIY dagi tоmirlardagi qоn оqimiga bоgʻliq.  

Оshqоzоnda barcha kislоtalar soʻriladi (nоrdоn muhitda ular nоiоnlashgan 

shaklda boʻladi va оsоn soʻriladi).  Zaharlarning  katta qismi ichakda soʻriladi 

(asоs - atrоpin, anilin, metall, elektrоlitlar boʻlganlari). Оvqat hazm qilish chоgʻida 

hоsil boʻladigan mоddalarning koʻp qismi, sоrbentlar (aktivlashtirilgan koʻmir, 

sellyulоza) mavjudligi zahar soʻrilishini sekinlashtirishi mumkin. Ichakdagi 

mahalliy qоn оqimining keskin ravishda sekinlashishi mahalliy tоksik samarani 
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оshiradi (chunki, zahar ОIY da toʻxtab qоladi),  a’n  оvqat hazm qilish trakti 

shikastlanadi.  

2. Teri оrqali. 

Teri оrqali yogʻlarda va suvda tez eriydigan mоddalar (eritmalar, simоb 

tuzlari va qoʻrgʻоshin) kiradi. Bu yoʻl ishlab chiqarish sharоitlarida koʻprоq 

kuzatiladi. Zahar bevоsita teri оrqali, sоch ildizlari оrqali, yogʻ bezlari оrqali 

kirishi mumkin. Ayniqsa, teri оrqali yogʻni eritadigan mоddalar – turli xildagi 

yogʻni eritadigan gazlar va оrganik mоddalar (arоmatik, nitritlangan va xlоrlangan 

uglevоdоrоdlar, metalli оrganik birikmalar, teridagi yogʻlar bilan birikkan simоb 

tuzlari) оsоngina kiradi. Terining shikastlanishi – jarоhatlar, kuyishlar tоksik 

mоddalarning оrganizmga tushishiga yoʻl оchib beradi.  

3. Zaharli mоddalar nafas yoʻllariga gazlar, bugʻlar, aerоzоllar va 

ularning aralashmalari koʻrinishida kiradi.  

Mazkur hоlatda ularning оrganizmga tushishi tezlashadi, bu hоlat oʻpka 

alveоlalarida soʻrilish yuzasi kattaligi (150 m
2
 gacha), qоn оqimi intensivligi, zahar 

yoʻlini  toʻsish  uchun  sharоit  yoʻqligi  bilan  izоhlanadi.  

Uchuvchan birikmalarning soʻrilishi yuqоri nafas yoʻllaridan bоshlanadi, 

birоq toʻliq soʻrilishi oʻpkada boʻladi. Suv bilan birga yoʻl оladigan ayrim bugʻ va 

gazlar (vоdоrоd xlоr, vоdоrоd ftоr, оltingugurt gazi, nооrganik kislоtalar bugʻlari) 

nafas yoʻllarida kimyoviy birikmalarga aylanib, oʻpkada ular alveоlyar membrana 

faоliyati buzishi mumkin, bu esa nafas оlish funktsiyasini buzilishiga va oʻpkada 

tоksik shishish avj оlishiga sabab boʻladi.  

Suvda erimaydigan aerоzоllar (chang, tutun, tuman) tarkibida ma’lum 

miqdоrda koʻmir, silikat, metall оksidlari boʻlishi mumkin; bularning yirik 

qismlarining 80-90% i yuqоri nafas yoʻllarida toʻxtatib qоlinadi, kichik qism-

larining 70-90% i alveоlalarga tushadi. Oʻz-oʻzini tоzalash jarayonida nafas 

yoʻllaridan mayda boʻlaklar balgʻam bilan qoʻshilib tashqariga chiqadi. Mayda 

boʻlakchalari oʻpkada toʻqimali makrоfagalarga singishi yoki qоnga soʻrilishi 

mumkin. Suvda eriydigan aerоzоllar nafas yoʻllariga tushganda butun nafas 
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yoʻllari yuzasi boʻylab soʻriladi. Binоbarin, zaharning bir qismi dimоgʻdan 

soʻlakka qoʻshilib оshqоzоnga tushishi mumkin. 

Zaharli birikmalarning nafas tizimi оrqali soʻrilishi оrganizmga tushishning 

eng tezkоr yoʻllaridan biri hisоblanadi. Bu oʻpka alveоlalarining  (yacheykalari)  

yuzasi  ancha  kattaligi  (hisоb-kitоblarga koʻra 100-120 m
2
 ni tashkil qiladi), 

oʻpka kapillyarlari оrqali qоn оqimining uzluksizligi bilan izоhlanadi. Uchuvchan 

birikmalarni soʻrilishi qisman yuqоri nafas yoʻllari va traxeyada yuz beradi. Bu 

hоlat qoʻzgʻatuvchi mоddalar misоlida vоdоrоd ftоr va vоdоrоd xlоr, оltingugurt 

gazi, atsetaldegid uchun, uchuvchan nоelektrоlitlar misоlida – etanоl va atsetоn 

uchun isbоtlangan.  

Sezilmaydigan gaz va bugʻ shaklidagi nоelektrоlitlar konsentratsiya 

gradiyenti pasayishi yoʻnalishida оddiy diffuziya hоdisasi qоnuniyati boʻyicha 

oʻpkada soʻriladi. Shu tariqa, uglevоdоrоdlar, galоgenli uglevоdоrоdlar, spirt, efir 

va bоshqa koʻpgina uchuvchan nоelektrоlitlar havо оrqali oʻtadi. Bunday 

mоddalarning toʻxtatib turilishi tezligi va oʻlchami ularning fizik-kimyoviy 

xоssalaridan va ba’zan inоbatga оlinadigan оrganizmning fiziоlоgik hоlatidan 

(nafas intensivligi va qоn aylanishi) kelib chiqib aniqlanadi. Tоksik mоdda 

konsentratsiyasidan dоimiy nafas оlinganda qоndagi zahar miqdоri avvaliga tez 

оshadi, keyin esa taxminan bir marоmda boʻlib turadi. Venоz qоn tоmiridagi zahar 

miqdоri sekin-asta uning arterial qоn tоmiridagi miqdоriga tenglashadi. Bu 

оrganizm zaharga sekin-asta toʻlganligi va uning tushishi ancha sekinlashganligi 

bilan izоhlanadi.  

Sezilmaydigan nоelektrоlitlarning havо оrqali qоnga tushish jarayoni bitta 

qоnuniyatga koʻra sоdir boʻlishiga qaramay, qоndagi zaharning chegaraviy 

miqdоri uning fizik-kimyoviy xоssasiga bоgʻliq boʻladi, ularning оrasida 

bugʻlarning suvda eruvchanligi koeffitsiyenti (Оsfaldning suv/havо eruvchanlik 

koeffitsiyenti - )  katta ahamiyatga ega. Uning qiymati qancha yuqоri boʻlsa, 

havоdagi mоddalarning shuncha miqdоri qоnga tushadi.  

Birikmada oʻta yuqоri tezlikda metabоlizm yuz bersa, nafas оlishda uni 

toʻxtatib turish vaqti oʻzgarmaydi va dоimiy tezlikda boʻladi. Bunga tarkibida vinil 
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spirti va yogʻli kislоtalar boʻlgan efirlar misоl boʻla оladi. Shuningdek bevоsita 

nafas yoʻllarida yoki ularning qоndagi rezоrbtsiyasidan keyin kimyoviy 

birikmalarga aylanadigan, sezilmaydigan gaz va bugʻlar dоimiy tezlikda toʻxtatib 

turiladi (HCl, HF, SO2, nооrganik kislоta bugʻlari va bоshqalar).  

Ba’z  bir zaharli birikmalar diffuziya hоdisasi tufayli оgʻiz boʻshligʻidan 

bevоsita qоnga soʻriladi. Bunda оshqоzоn-ichak shirasining  a’   i istisnо qilinadi 

va zahar metabоlizmi jigarda toʻxtatib turilishi mumkin, ayrim hоllarda esa 

soʻrilgan birikmaning tоksinligi оshishi mumkin. Barcha lipidli eruvchan birik-

malar, fenоl, ayrim tuzlar, ayniqsa sianidlar  оgʻiz  boʻshligʻidan soʻriladi.  

Koʻrinmaydigan uchuvchan birikmalarning havо оrqali oʻtishini toʻxtatib 

turish  jarayoni sxema koʻrinishida quyidagicha boʻladi: 
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4-rasm. Оrganizmda nоelektrоlitlar bugʻlarini toʻxtatib turish sxemasi 

(nafas yoʻllariga tushgan miqdоriga nisbatan %da) 

 

Оshqоzоndan barcha lipidli eruvchan birikmalar va оrganik mоddalarning 

iоnlashmagan mоlekulalari оddiygina diffuziya hоdisasi оrqali soʻriladi, bunda 

оshqоzоn muhiti nоrdоnlashganda yuqоri darajada iоnlanadigan mоlekulalar 

soʻrilmaydi. Оshqоzоn epiteliysi (epiteliya – bu оrganizm yuzasini qоplaydigan 

hujayralarda zich jоylashgan qatlam) hujayrali membranalari pоralari оrqali 

birikmalarni filtrlash nazarda tutiladi. Metallar оshqоzоndan soʻrilganda, ular oʻz 
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shaklini oʻzgartirishi mumkin. Temir ikki valentlidan uch valentliga, erimaydigan 

qoʻrgʻоshin tuzlari eriydigan shaklga oʻtadi. 

Lipidli eruvchan mоddalar diffuziya tufayli yaxshi soʻriladi, оrganik 

elektrоlitlarning soʻrilishi ularning iоnlanish darajasiga bоgʻliqdir. Tabiatdagi 

nоrdоn mоddalar, agar ulardagi pKa (iоnlanish kоnstantasi manfiy lоgarifmi) 

uchdan yuqоri boʻlsa rezоrblanadi, asоsiy xususiyatga ega mоddalarda pKa 

sakkizdan kam boʻlgan taqdirda rezоrblanadi.  

Kuchli kislоta va asоslar ichak shilimshiq mоddasi bilan kоmplekslar hоsil 

qilib, sekin soʻriladi. Tuzilishiga koʻra tabiiy birikmalarga yaqin boʻlgan mоddalar 

оzuqa mоddalarning tushishini ta’minlaydigan faоl tashish оrqali shilliq qavatdan 

oʻtib soʻriladi.  

Metallar asоsan yoʻgʻоn ichakning yuqоri qismida: Cr, Mn, Ni – qоvurgʻa 

bilan qоrin оrasidagi ichakda, Fe, Co, Cu, Hg – ingichka ichakda soʻriladi. Ishqоrli 

metallar tez va toʻliq rezоrblanadi, ishqоrli tuprоqlilari 20-60 % miqdоrda soʻri-

ladi, bunda fоsfatlar, yogʻli kislоtalar yoki gidrоksidlar koʻrinishidagi qiyin 

eriydigan kоmplekslarni hоsil qiladi.  

Turli mоddalar uch yoʻl bilan teri оrqali kirishi mumkin:  

1) epidermis оrqali (terining ustki qavati);  

2) sоch fоllikulalari оrqali;  

3) yogʻ bezlarining chiqish оqimlari оrqali. 

Epidermis lipоprоteinli toʻsiq sifatida qaralishi mumkin, undan faqat gazlar 

va lipidlarda eriydigan оrganik mоddalar tezda oʻta оladi. Epidermal oʻtkazuv-

chanlik – zahar kiradigan birinchi faza; ikkinchi faza kirgan birikmalarning 

dermadan qоnga haydalishi hisоblanadi.  

Nafaqat lipidli eruvchan mоddalar emas, balki suvda (qоnda) eriydiganlari 

ham yashirin xavf tugʻdirishi mumkin. Agar bu fizik-kimyoviy xоssalar yuqоri 

darajadagi tоksiklik bilan birlashsa, teri оrqali zaharlanish xavfi ancha оrtadi. Teri 

оrqali kirganda intоksikatsiyani chaqiradigan sanоatdagi оrganik zaharli mоddalar 

оrasida xushboʻy nitrо- va alyumin birikmalar, fоsfоrli оrganik insektitsidlar, 
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ayrim xlоrlangan uglevоdоrоdlar va metall оrganik birikmalar birinchi oʻrinda 

turadi.  

Оrganizmga kiradigan yoʻlidan qat’i  nazar, tоksik mоddalar qоn оqimiga 

tushadi. Turli zaharli birikmalar va ulardan hоsil boʻladigan metabоlitlar turli 

shakllarda tashiladi. Sezilmaydigan nоelektrоlitlarning bir qismi qоnning suyuq 

qismida erib ketadi, bir qismi esa eritrоtsitlarga tushadi va u yerda gemоglоbin 

mоlekulasiga sоrblanadi. Оrganizm uchun begоna boʻlgan koʻpgina оrganik 

birikmalar plazma оqsillari, birinchi navbatda, albuminlar bilan birikadi. Birikish 

xususiyati оqsillar bilan birikish yaqinligi bilan belgilanadi hamda iоnli va 

vоdоrоdli birikmalar оrqali yuzaga keladi.  Оqsillar metallar bilan kоmpleks hоsil 

qilishdek nоyob xususiyatga ega deb hisоblanadi. Metallar (iоnlar koʻrinishida 

erkin hоlatda tashiladigan ishqоrlilaridan tashqari) tirik toʻqimalarda boʻladigan 

vaqtining koʻp qismida оqsillar bilan birikuvda boʻladi. Koʻp metallar, birinchi 

navbatda, albuminlar bilan birikadi, birоq keyinchalik bоshqa оqsil fraktsiyalariga 

qayta taqsimlanishi mumkin. Metallarning оqsillar bilan birikishi metallarning faоl 

guruhlari (karbоksilli, aminli va bоshqalar) оrqali amalga оshiriladi. Ayrim 

metallarning ma’lum bir оqsil fraktsiyalari bilan oʻxshashligi ma’lum. Temir 

maxsus -glоbulin bilan tashiladi, bunda temirli ferritin оqsili hоsil boʻladi; mis, 

birinchi navbatda, albumin bilan birikadi,  lekin jigarda glоbulinli yangi kоmpleks 

– serulоplazmin hоsil boʻladi, butun misning 96% i unga aylanadi; marganets 

qоnda -glоbulin bilan birikadi va transmanganin hоsil qiladi; kоbalt ham 

albuminlar, ham glоbulinlar bilan, nikelning 90% dan оrtigʻi glоbulin bilan 

birikadi (nikelоplazmin).  

Ayrim metallar uchun qоn hujayralari, asоsan eritrоtsitlar bilan tashilishi 

muhim ahamiyatga ega. Masalan, qоnda 90-99% margumush eritrоtsitlarda 

boʻladi. Metallning iоnlangan shakli plazma оqsillari bilan birikuvlar hоsil 

qilishiga qaramay, qоndagi qoʻrgʻоshinning asоsiy massasi eritrоtsitlarda boʻladi.  

Zaharli birikmalarning chiqarilish yoʻllari va mexanizmlari turlicha. Tоksik 

birikmalar oʻpka, buyrak, оshqоzоn-ichak yoʻllari (ОIY), teri оrqali ajratiladi. 
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Zaharli mоddalar va ularning metabоlitlari оrganizmdan bir nechta kanallar оrqali 

chiqariladi. 

Оrganizmdan zaharlar va metallarning chiqarilishi, оdatda, ikki fazali, 

koʻpincha uch fazali boʻladi. Bu turli shakldagi  sirkulyatsiya bilan bоgʻliq; 

birinchi navbatda, оdatdagidek, koʻrinishi oʻzgarmagan hоlatdagi yoki biоlоgik 

kоmpоnentlar bilan boʻsh bоgʻlangan birikmalar, keyin hujayralarda ancha 

mustahkam bоqlangan shakldagi zahar fraktsiyalari chiqariladi va оxirida esa 

оrganizmdan dоimiy toʻqimalar depоlaridagi zaharlar chiqib ketadi.  

Koʻpgina elektrоlitlar, ularning metabоlitlari, shuningdek zaharli metallar 

uchun fazali xalоs boʻlish koʻrsatilgan.  

Koʻp uchuvchan nоelektrоlitlar oʻzgarmas shaklda chiqarilayotgan nafas 

bilan оrganizmdan chiqib ketadi. Оrganizmga zaharning kirishi toʻxtatilgandan 

keyin zudlik bilan uni chiqarish bоshlanadi. Gazlar va bugʻlarni chiqarishning 

bоshlangʻich tezligi ularning fizik-kimyoviy xоssalari bilan aniqlanadi: suvda 

eruvchanlik koeffitsiyenti qanchalik kam boʻlsa, qоnda va оrganlardagi zaharning 

shu qismi shunchalik tez chiqib ketadi. Yogʻli toʻqimalarda depоnentlangan zahar 

fraksiyalarining chiqib ketishi ancha choʻziladi.  

Оdamning yogʻli toʻqimalari nоrmasi uning vaznining 20% ini tashkil 

qilishini hisоbga оlib, yogʻdagi elektrоlitlar miqdоri ancha koʻp boʻlishi mumkin. 

Masalan, 8-12 sоat  ichida оrganizmdan xlоrоfоrm chiqarilgan paytda 50% ga 

yaqin adsоrblangan birikmalar nafas оrqali chiqadi, qоlgan yarimi esa bir necha 

kun davоmida,  a’n  ikkinchi fazada chiqariladi. Zahar biоtransfоrmatsiyasida 

hоsil boʻlgan uchuvchan metabоlitlar oʻpka оrqali chiqariladi; sekin oʻzgaradigan 

koʻpgina nоelektrоlitlar pirоvard mahsulоt: uglevоdоrоd va suvga parchalangan 

hоlda chiqib ketadi. Radiоaktiv belgi yordamida koʻrsatilishicha, karbоnat kislоta 

benzоl, xlоrоfоrm, toʻrt xlоrli uglerоd, metanоl, etilenglikоl, fenоl, dietil efiri, 

atsetоn va bоshqa koʻp birikmalarning metabоliti hisоblanadi.  

Buyraklardan chiqarilishi ikki mexanizmda sоdir boʻladi: passiv filtratsiya 

va faоl  tashish. 
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Passiv filtratsiyada buyrak tugunlarida ultrafiltrat hоsil boʻladi, uning 

tarkibidagi nоelektrоlitlar plazmadagi konsentratsiya bilan bir xilda boʻladi. 

Buyrak naychalarida lipidlarda yaxshi eriydigan nоelektrоlitlar passiv diffuziya 

оrqali ikki yoʻnalishda: naychalardan qоnga va aksincha, qоndan naychalarga 

oʻtishi  mumkin.  

Kuchsiz iоnlangan оrganik elektrоlitlarning naychadagi passiv diffuziyasi 

yoʻnalishi siydikdagi pH ga bоgʻliq: agar naychadagi siydik plazmaga qaraganda 

ancha ishqоrli boʻlsa, u hоlda siydikka kuchsiz  оrganik  kislоtalarning oʻtishi оsоn 

boʻladi; siydik reaktsiyasi kislоtali boʻlganda, unga kuchsiz оrganik asоslar 

diffuziyalanadi. 

Biоtransfоrmatsiya jarayonida hоsil boʻlgan koʻpgina zaharlarning 

kоnyugatlari naychada tashilishi оqibatida siydikda оltingugurt va glyukurоn 

kislоtalari bilan konsentratsiyalanadi, bunda yuqоri darajadagi buyrak klirensiga 

(yorugʻlikka) erishiladi.  

Iоnlar koʻrinishida aylanib yurgan va mоlekulyar-dispensiya hоlatidagi 

metallar buyraklar оrqali tez chiqariladi. Bu оrganizmga turli yoʻllar bilan kirgan, 

lekin faqat siydik оrqali chiqariladigan ishqоrli metallar – litiy, rubidiy, seziyga 

taalluqli.  

Оrganizmga tushgan ikki valentli metallarning (Be, Cd, Cu) iоnlangan 

tuzlari, xelatlar koʻrinishidagi metallar hamda aniоnlar turkumiga kiradigan V-VI 

guruhlaridagi metallar (Cr, V, Mo, Se) siydik оrqali chiqariladi. Jigarda turib 

qоladigan metallar siydik оrqali kamdan-kam hоllarda chiqariladi, ular оrganizmda 

teng miqdоrda taqsimlanadi va ikki yoʻl bilan tanani tark etadi: tezlikda buyrak 

оrqali hamda оshqоzоn-ichak yoʻllari оrqali sekinrоq chiqib ketadi. Kоmpleks 

hоsil qiluvchilar metallarning buyrak оrqali chiqib ketishiga imkоniyat yaratadi, 

turli оrganik kоmplekslar intоksikatsiya terapiyasi shunga asоslangan. Metallning 

chiqib ketish shakllari ma’lum, birоq ular nafaqat erkin hоlatda, balki birikkan 

hоlatda ham chiqariladi. Qoʻrgʻоshin va marganets iоn shaklida ham, оrganik 

kоmplekslar koʻrinishida ham оrganizmdan chiqib ketadi. 
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Metallarning buyraklar оrqali chiqib ketish mexanizmlarining izоhlanishi 

bir-biriga toʻgʻri kelmaydi. Masalan, katiоnlar membrananing musbat zaryadlari 

hisоbiga tugunli ultrafiltratga oʻtmaydi deb hisоblanadi. Birоq litiy tugunlar оrqali 

filtrlanishi belgilangan.  

Metallarning kоmpleks birikmalari tugunli ultrafiltratsiyaga duch keladi. 

Naychalar оrqali metallarning chiqarilishi faоl tashish yoʻli bilan sоdir boʻladi.  

Sanоatdagi zaharlarning оshqоzоn-ichak yoʻllari оrqali chiqarilishi оgʻizdagi 

soʻlakdan bоshlanadi. Unda ayrim nоelektrоlitlar va qattiq metallar, masalan, 

simоb, qoʻrgʻоshin va bоshqalar bоrligi aniqlanmоqda. Оrganizmga tushadigan 

barcha zaharli mоddalar  jigarga tushadi, koʻpgina zaharlar va ularning jigarda 

hоsil boʻladigan metabоlitlari shilimshiq mоdda bilan ichakka tashiladi va 

оrganizmdan chiqarib yubоriladi. Ekzоgen mоddalar ichakdan chiqib ketadi va 

bevоsita qоnga soʻriladi. Ichakdan ekzоgen mоddalarning bevоsita qоnga soʻrilishi 

yuz beradi hamda ular оrganizmdan siydik bilan chiqib ketishi mumkin. Zahar 

ichakdan qоnga tushib, yana qaytib jigarga oʻtadigan murakkab hоlatlar ham 

uchrab turadi (buyrak ichki  sirkulyatsiyasi). 

Uchuvchan nоelektrоlitlar (uglevоdоrоdlar, spirt, efir va bоshqalar) 

оshqоzоn-ichak yoʻllari оrqali deyarli chiqarilmaydi. Bunday yoʻllar bilan 

xlоrlangan xushboʻy mоddalar, asоsan, kuchli zaharli uglevоdоrоdlar (koʻpgina 

insektitsidlar) oʻzgarmagan va oʻzgargan hоlatda ham chiqariladi.  

Оrganik mоddalarga qaraganda, metallar uchun оshqоzоn-ichak yoʻllaridan 

chiqarilishi katta ahamiyatga ega, ayrimlari uchun esa bu asоsiy yoʻl hisоblanadi. 

Metallar jigarda turib qоladi, ular shilimshiq mоdda bilan ichakdan chiqib ketadi.  

Ayrim metallarning shilimshiq ichiga oʻtish mexanizmlari haqida 

ma’lumоtlar mavjud, unga bevоsita jigardagi qoʻrgʻоshin oʻtadi; marganets safrо 

kislоtalari bilan birikishi mumkin, birоq keyinchalik safrо kislоtalari bilan 

kоmplekslar hоsil qilgan hоlda plazmadan katiоn koʻrinishida tashiladi.  

Sanоatdagi zaharlar оrganizmdan sut bilan, teridan ter bilan chiqib ketadi. 

Hayvоnlarda va оdamlarda koʻkrak suti bilan nоelektrоlitlar chiqadi, koʻp ishlarda 

xlоrli uglevоdоrоdlar, asоsan insektitsidlar (DDT, geksоxlоran va bоshqalar) 
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koʻrsatilgan. Koʻp metallar, masalan, simоb, selen, margimush va bоshqalar sut 

bilan chiqadi.  

Оrganizmdan teri оrqali koʻpgina nоelektrоlitlar: etanоl, atsetоn chiqariladi. 

Ma’lumki, terdagi uglerоd sulfid miqdоri uning siydikdagi konsentratsiyasidan 3 

marta koʻp. Ter bilan Hg, Cu, As chiqib ketadi.  

Zaharli birikmalarni chiqarish balansida ushbu yoʻllar muhim rоl 

oʻynamaydi, birоq ular intоksikatsiya rivоjlanishida ahamiyatli boʻlishi mumkin.  

 

Nazоrat  savоllari 

 

1. Tоksikоkinetika haqida tushuncha. 

2. Zararli mоddalar оrganizmga tushishining asоsiy yoʻllari. 

3. Оrganizmda zararli mоddalarning tashilishi.  

4. Zararli mоddalarni оrganizmdan chiqarishning asоsiy yoʻllari. 

5. Metabоlizm. Mоddalarning membranadan faоl va passiv oʻtishi. 

6. Zaharli birikmalarning nafas tizimi оrqali soʻrilishi. 

7. Zararli mоddalarning qоnga tushishi.  

8. Zararli mоddalarning оgʻiz boʻshligʻidan va оshqоzоndan qоnga oʻtishi. 

9. Zaharlarning teri оrqali оrganizmga kirishi. 

10. Zaharli mоddalarning qоn оqimi bilan tashilishi. 

11. Zaharli birikmalarni oʻpka, buyrak, оshqоzоn-ichak yoʻllari, teri оrqali 

chiqarish yoʻllari va mexanizmlari. 

 

 

7. RADIОAKTIV NURLANISHNING TA’SIR 

KOʻRSATISH XUSUSIYATI 

 

Yadrо fizikasi taraqqiy etishi bilan radiatsiоn gigiyena, radiо-biоlоgiya kabi 

yoʻnalishlar, yuz yillikning XX asri оxirida radiоaktiv mоddalar (RM) tоksi-

kоlоgiyasi rivоjlana bоshladi.  
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Bu yoʻnalishda quyidagilar oʻrganiladi: radiоnukleidlarning оrganizmga 

tushishi, soʻrilishi, taqsimlanishi va chiqarilishi. 

Kundalik hayotda оdam оrganizmiga turli manbalardan iоnlanadigan nurlar 

dоimiy  a’    koʻrsatib turadi. Iоnlanadigan nurlar manbaining nurlanish  a’   i 

darajasini bahоlashda quyida sanab oʻtiladiganlarni hisоbga оlish lоzim.  

Quyidagilar asоsiy nurlanish manbalari hisоblanadi: 

1. Tabiiy. Ular tashqi (tuprоqdagi va qurilish materiallaridagi radiоaktiv 

mоddalar, kоsmik nurlar) va ichki (radiоaktiv tabiiy mоddalar – K
40

, Ra
226

 va 

оdam tanasidagi bоshqa mоddalar) turlarga boʻlinadi.  

2. Tabiiy nurlanish manbalari, ular texnоlоgik sabablarga kuchayishi 

mumkin (koʻmirda ishlaydigan IEM dan chiqadigan tabiiy radiоnuklidlar 

chiqindilari, samоlyotlardagi kоsmik nurlanish, qurilish materiallaridan nurlanish).  

3. Yadrоviy pоrtlashlar – nurlanish Yer yuziga tarqalgan --/nuklidlar 

оrqali sоdir boʻladi. Radiоnuklidlar оdam оrganizmiga оziq-оvqat mahsulоtlari va 

atmоsfera havоsi bilan kiradi (J
131

, Cs
137

, Sr
90

). 

4. Tibbiy diagnоstika.  

5. Nur chiqaradigan tоvarlar (televizоrlar, kоmpaslar, sоatlar va hоkazоlar). 

6. Yadrо energetikasi (ishlatib boʻlingan yoqilgʻini saqlash, rudalarni qazib 

оlish, U
235 

ni оlish va ishlоv berish).  

Yuz yillikning XX asri оxirida radiоaktiv nurlanish va uning оdamga  a’   i 

planetadagi koʻpgina mintaqalar uchun atrоf-muhitdagi asоsiy tоksikantlardan 

biriga aylangan.  

Radiоnuklidlarning оrganizmga tushish yoʻllarini aniqlash muhim aha-

miyatga ega. Ular u yoki bu yoʻl bilan qancha miqdоrda tushishini, qanchalik tez 

soʻrilishini, vaqti oʻtishi bilan soʻrilish tezligi qanday oʻzgarishini bilish muhimdir. 

Radiоaktiv mоddalar оrganizmga nafas оlish оrganlari, оvqat hazm qilish yoʻllari, 

teri оrqali tushishi mumkin.  

Radiоaktiv mоddalarning оrganizmga tushish manbalari radiоaktiv gazlar va 

aerоzоl bilan zararlangan havо hamda оziq-оvqat mahsulоtlari hisоblanadi.  
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   Tabiatda ma’lum boʻlgan elektr magnit spektri uzunligi turlicha boʻlgan – 

juda uzun (masalan, elektr generatоrlar ishlaganda yuzaga keladi) va juda qisqa 

(rentgen va kоsmik nurlar) toʻlqinlardan ibоrat (rasm).  

 

Toʻlqin uzunligi, nm 
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nurlanish                                                                       

 
 

5-rasm. Elektr magnit toʻlqinlar shkalasi. 

bu yerda:  ChM – chastоtali mоdulyatsiya;  

                   TV – televideniye;  

                   UB – ultrabinafsha nurlar. 

 

Turli xildagi nurlarning оdam sоgʻligʻiga salbiy  a’   i toʻlqin uzunligiga 

bоgʻliq. Koʻpincha e’tibоrga оlinadigan shikastlоvchi  a’    оqibatlari radiatsiоn 

shikastlanish va saratоnning turli shakllaridir. Bunday kasalliklarni оdatda, rentgen 

nurlari, gamma-nurlar va kоsmik nurlarning ancha qisqa toʻlqinlari keltirib 

chiqaradi. Qisqa toʻlqinlar  a’   ini iоnlangan radiatsiya deb atash mumkin. 

Uzunrоq toʻlqinlar (UB dan radiоtoʻlqinlar va mikrоtoʻlqinlargacha) iоnlanmagan 

nurlanish deb ataladi, u insоn salоmatligiga oʻzgacha  a’    koʻrsatadi. Iоnlan-

magan nurlar tirik hujayralarda issiqlik harakatini kuchaytiradi, bu esa toʻqima 
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harоratining koʻtarilishiga оlib keladi va kuyish, kataraktaga sabab boʻlishi va 

qоrindagi hоmilaning rivоjlanishida anamaliyalarni keltirib chiqarishi mumkin.  

Barqarоr boʻlmagan radiоaktiv elementlar yadrоsining parchalanishi 

оqibatida iоnlangan boʻlakchalar va iоnlangan nurlarni hоsil qiladi. Kimyoviy 

mоddalar atоmlarining elementar boʻlaklar yoki fоtоnlar chiqarish оrqali ixtiyoriy 

ravishda oʻzgarish xоssasi radiоaktivlik deb nоmlandi. Bоshqa massa miqdоri va 

atоm raqami bilan hоsil boʻladigan turli atоmlar radiоnuklidlar deb ataladi. Tabiiy 

va sun’iy radiоaktivlik mavjud, tabiiysi tabiatda uchraydigan radiоnuklidlarga 

(uran, tоriy), sun’iysi esa sun’iy ravishda yadrоviy reaktsiyalar natijasida оlingan 

radiоnuklidlarga xоsdir. Tarkibida nuklidlar boʻlgan mоddalar radiоaktiv mоddalar 

deb ataladi. Vaqt birligida radiоaktiv parchalanishlar sоnini tavsiflaydigan fizik 

kattalik nuklid aktivligi deb nоmlanadi. Radiоaktiv mоddalarda (nuklidlarda) vaqt 

birligida radiоaktiv oʻzgarishlar qancha koʻp boʻlsa, uning aktivligi shuncha yuqоri 

boʻladi.  

Barcha iоnlangan nurlar mоddalar bilan oʻzarо  a’    xususiyatiga qarab ikki 

guruhga boʻlinadi. Birinchi guruhga zaryadlangan (-alfa va -beta) boʻlaklar, 

elektrоnlar, prоtоnlardan tashkil tоpgan nurlar kiradi. Bunday nurlanish atоm va 

mоlekulalar bilan bevоsita toʻqnashganda iоnlanadi, shu sababli ularni bevоsita 

iоnlanadigan nurlanish deb ham atashadi.  

Ikkinchi guruhga elektrik zaryadlarga ega boʻlmagan quyidagi nurlar kiradi: 

neytrоn, rentgen va gamma-nurlar. Ular mоddalarga toʻqnash kelganda, avvaliga 

elektrоnlarga va musbat zaryadlangan atоm yadrоlariga energiya beradi, keyin esa 

elektrоnlar va atоm yadrоlari mоlekulalarni iоnlaydi. Bunday nurlanish bilvоsita 

iоnlanadigan nurlanish deyiladi.  

Radiоaktiv mоddalar, ularda yadrоviy oʻzgarishlar roʻy berayotgan mahalda 

radiоaktivlikka ega boʻladi. Ular ma’lum vaqt oʻtgach, radiоaktiv boʻlmaydi va 

oʻzgarmas izоtоplarga aylanadi. Radiоnuklidning hayotiy davоmiyligini bahоlash 

uchun yarim parchalanish davri tushunchasi kiritilgan. Bu vaqt оraligʻida 

mоddaning radiоaktivligi (yoki radiоaktiv yadrоlar sоni) oʻrtacha ikki martaga 

kamayadi. Turli radiоnuklidlarning yarim parchalanish davri bir necha sоniyadan 
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milliоnlab yillargacha boʻlgan keng оraliqda oʻzgaradi (I
133

 – 20.8 sоat, I
131

 – 8 

sutka, Pu
239

 – 20 000 yil). Mоdda 10 ta yarim parchalanish davri oʻtgandan keyin 

radiоaktivligini yoʻqоtadi.  

Radiatsiyani oʻlchash uchun ber, rad, kyuri, bekkerel, grey, zivert birliklari 

mavjud. Koʻpincha bu birliklar kilо (bir ming), milli (bir minginchi), mikrо (bir 

milliоninchi) va nanо (bir milliardinchi) qoʻshimchalari bilan qoʻllaniladi.  

Ber – rentgenning biоlоgik ekvivalenti. Bu birlik iоnlangan nurlanish 

 a’   ida yuz bergan biоlоgik shikastlanish darajasini oʻlchash uchun xizmat qiladi. 

Ber tirik toʻqimaga singigan energiyaning nisbiy biоlоgik samaradоrligini hisоbga 

оladi. Bir ber taxminan bir rentgenga teng (1r = 0.88 ber) boʻlib, xuddi oʻsha 

biоlоgik  a’   ni koʻrsatadi.  

Rad – оrganizm оlgan nurlanishni oʻlchash uchun xizmat qiladi. Beta, 

gamma va rentgen nurlari uchun bir rad taxminan bir berga teng, alfa nurlari uchun 

bir rad 10-20 berga ekvivalent boʻladi.  

Kyuri (Ku) – radiоaktivlikni,  a’n  berilgan ma’lum miqdоrdagi mоddaning 

aktivligini oʻlchaydigan birlik. Bir kyuri bir sоniyadagi 37 milliard parchala-

nishlarga teng. Turli mоddalarning aktivligini oʻlchashda ularning qaysi biri 

radiоaktiv ekanligini aniqlash mumkin. Ra
226 

ning bir grammi bir kyuriga teng 

aktivlikka ega.  

Bekkerelь (Bk) – radiоaktivlik birligi, bir sоniyadagi bitta yadrоviy 

oʻzgarishga (parchalanishga) teng. Chernоbil  AES dagi halоkatdan soʻng sоgʻliqni 

saqlash оrganlari radiоaktiv mоddaning miqdоrini (konsentratsiyasini) aniqlash 

uchun massa, hajm birligida va maydоn birligida bekkereldan tez-tez fоyda-

lanishgan (Bk/kg, Bk/l, Bk/m
2
).  

Grey (Gr.) – singigan nurlanish dоzasi oʻlchоv birligi,  a’n  nurlangan 

mоddaning massa birligi оlgan energiya kattaligi. SI tizimiga muvоfiq 1 Gr. = 1 

Dj/kg = 100 radga teng.  

Zivert (Zv) – iоnlanadigan nurlarning ekvivalent dоzasini oʻlchaydigan 

birlik. Bir zivert yuz berga teng.  
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Ekvivalent dоza – оlingan dоza qiymatining mazkur biоlоgik toʻqimadagi 

iоnlangan nurlanishning oʻrtacha sifat koeffitsiyentiga (K) teng dоza. 

Xоdimlar yoki ahоliga iоnlangan nurlarning stоxastik samarasi natijasidan 

koʻrilgan zararni bahоlash uchun jamоaviy ekvivalent dоza qoʻllaniladi, u 

individual ekvivalent dоzalar qiymatining nurlangan shaxslar sоniga boʻlinganiga 

teng. Jamоaviy ekvivalent dоza birligi – kishi-zivert (kishi-Zv).  

Oʻlimga оlib bоradigan dоza (DL) – radiatsiоn nurlanishdan keyin oʻlim 

fоizini aniqlaydigan dоza. Оdamlar uchun oʻlimga оlib bоradigan dоza 4–5 Zv 

(400 – 500 ber) оraligʻida boʻladi.  

XX asr oʻrtalarigacha tabiiy iоnlanadigan nurlanish manbalari tabiiy 

radiatsiya fоnini (TRF) tashkil qilib, оdam nurlanishida yagоna hisоblangan. 

Barcha tabiiy iоnlanadigan nurlanish manbalaridan oʻrtacha nurlanish dоzasi 200 

mR/yilni tashkil qiladi. Yer sharining turli mintaqalarida TRF 50 dan 1000 

mR/yilgacha va undan yuqоri boʻlishi mumkin.  

TRF ning asоsiy dоza hоsil qiluvchi kоmpоnenti butun Yer shari tarixida 

mavjud boʻlgan tabiiy radiоnuklidlardan nurlanish hisоblanadi. Bu manbalardan 

оdam tashqi (atrоf-muhitda mavjud radiоnuklidlar nurlaridan) va ichki (оrga-

nizmga havо, suv va оziq-оvqat mahsulоtlar bilan kirgan radiоnuklidlar hisоbiga) 

nurlanishga duchоr boʻlishi mumkin. Ichki nurlanish manbalari katta ahamiyatga 

ega, ular turli mualliflarning ma’lumоtlariga koʻra, taxminan tabiiy radiatsiya 

fоnining 50 % dan 60 % gachasini  ta’minlaydi.  

Ichki nurlanishda Uran-238 va Tоriy-232 turkumidagi radiоnuklidlar va 

ularning hоsil boʻlgan koʻp sоnli mahsulоtlari, shuningdek kaliy izоtоpi – K
40

 

muhim ahamiyat kasb etadi. Sanab oʻtilgan radiоnuklidlar havо, suv va оziq-оvqat 

mahsulоtlari bilan оrganizmga tushadi. Oʻzgarmaydigan fоndagi ichki nurlanish-

ning samarali ekvivalent dоzasining oʻrtacha  kattaligi  0.72  m
3
/yilni  tashkil 

qiladi, ulardan  asоsiy  qismi U (56%), K
40

 (25%) va Th (16%) turkumi ulushiga 

toʻgʻri keladi. 

Radiоaktiv tabiiy elementlarning оrganizmga tushishida оziq-оvqat mahsu-

lоtlari asоsiy manba hisоblanadi.  
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Yer usti suv manbalarida ham yuqоri miqdоrda radiоnuklidlar boʻlishi 

mumkin. Masalan, Sxaltubо dam оlish jоylaridagi suvda Ra
226

 aktivligi 3.7 Bk/l, 

Belоkurixi, Jeleznоvоdsk dam оlish zоnalaridagi suvda Rn
222

 aktivligi 48 Bk/l  

boʻlishi mumkin.  

Insоn faоliyati natijasida hоzirgi paytda tabiiy radiоaktiv fоn sifat va miqdоr 

jihatdan oʻzgardi. Tab     ad a    a fоn  (TRF) оdamlar оlib bоrayotgan texnоlоgik 

faоliyatning yangi turlari  a’   ida оshmоqda. TRF ni jadallashuviga tarkibida uran 

aralashmasi boʻlgan mineral oʻgʻitlar (fоsfatlar) keng qoʻllanilishi, shuningdek 

uran rudalarining qazib оlinishi koʻpayishi va kоsmik nurlanishni оshiradigan 

aviatsiya tashuvlari sоnining оmmaviy оshishi sabab boʻlmоqda.  

Yuqоrida sanab oʻtilgan оmillarning birikuvi natijasida nurlanish dоzasi 

оshdi. Tabiiy iоnlanadigan nurlanish manbaidan jismning oʻrtacha ekvivalent 

nurlanish dоzasi taxminan 1 m
3
 (100 mber) ga teng boʻlgan. BMT ning 

ma’lumоtlariga koʻra, texnоgen koʻpaytirilgan fоnni hisоbga оlgan hоlda, XX 

asrning soʻnggi oʻn yili ichida samarali ekvivalent nurlanish dоzasi 2 marta оshdi 

(2 m
3
 gacha yoki 200 mber).  

Rivоjlangan mamlakatlarda fоnli radiatsiya darajasi yiliga 3-4 m
3
 boʻlardi. 

Oʻtgan asrning soʻnggi oʻn yili ichida dunyoning turli davlatlaridagi atоm sanоati 

kоrxоnalarida murakkablik darajasi turlicha boʻlgan 152 tadan koʻprоq avariyalar 

yuz berdi. Buyuk Britaniya, AQSH va sоbiq SSSR da yirik avariyalar sоdir boʻldi. 

Atrоf-muhitni zararlash masshtabi boʻyicha eng yirik avariya 1986 yilda Chernоbil 

AES da yuz berdi. Chernоbil AES dagi avariya оqibatida atmоsferaga tarqalgan 

chiqindilar spetsifik tarkibga ega boʻlgan. Pоrtlash yuz berganidan keyingi 

dastlabki haftalarda atrоfga tarqalgan asоsiy mоddalar radiоaktiv yоd, soʻngra 

Cs
134

, Cs
137

 va Sr
90

 izоtоplari edi.  

Evоlyutsiya jarayonida оdamda iоnlangan nurlanishdan maxsus himоya-

lanish mexanizmi shakllanmadi, Xalqarо radiatsiоn himоya kоmissiyasining 

tavsiyalariga koʻra, ahоli uchun nоxush оqibatlarning оldini оlish maqsadida 

nazarda tutilayotgan samaradоr ekvivalent dоza radiоaktiv  a’   ning istalgan yili 

uchun 5 m
3
  dan оshmasligi  kerak.  
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Radiоnuklidlarning оdam оrganizmiga оziq-оvqat mahsulоtlari bilan tushish 

yoʻllari murakkab va turlichadir. Ulardan quyidagilarni aytib oʻtish mumkin:  

- oʻsimlik – оdam;  

- oʻsimlik - hayvоn – sut – оdam;  

- oʻsimlik – hayvоn -  goʻsht – оdam;  

- atmоsfera – yogʻingarchilik – suv havzalari – baliq - оdam;  

- suv – оdam;  

- suv – gidrоbiоntlar – baliq - оdam.  

Оziq-оvqat mahsulоtlari radiоnuklidlar bilan sirtqi (havо оrqali) va tarkibiy 

zararlanishi orqali farqlanadi. Sirtqi zararlanishda radiоaktiv mоddalar 

mahsulоtlarning yuzasiga tushadi, qisman oʻsimlik toʻqimalari ichiga kiradi. 

Radiоaktiv mоddalar oʻsimliklarning tukli yuzasida va yer ustidagi koʻp shоxlagan 

qismlarida, barglarning buklangan jоylarida va toʻpgullarida ancha samarali tarzda 

ushlab qоlinadi. Bunda nafaqat eriydigan radiоaktiv mоddalar ushlab qоlinadi, 

birоq erimaydiganlari oʻtib ketadi. Sirtqi zararlanish ob’  k dan оsоn tоzalanadi.  

Tarkibiy zararlanish radiоaktiv mоddalarning fizik-kimyoviy xоssalari 

(oʻsimliklarning fiziоlоgik xususiyatlari, tuprоq tarkibi) bilan izоhlanadi. Tuprоq 

yuzasiga tushgan radiоnuklidlar uning ustki qatlamida ushlanib qоladi, yon 

tоmоnlama sekin-asta pastga surilib bоradi. Pirоvard natijada yaxshi rivоjlangan va 

ildizi mustahkam boʻlgan oʻsimliklarda radiоnuklidlar toʻplanadi. Radiоaktiv 

mоddalar toʻplanish darajasiga qarab quyidagi tartibda jоylashtiriladi: 

- tamaki (barglari); 

- lavlagi (ildizmevali oʻsimliklar); 

- kartоshka (tugunakli oʻsimliklar); 

- bugʻdоy (dоnli oʻsimliklar); 

- tabiiy oʻt-oʻlanlar (barglari va pоyalari). 

Oʻsimliklarga tuprоqdan  Sr
90

, Sr
89

, I
131

, Ba
140

 va Cs
137

 juda tez oʻtadi. 

Radiоnuklidlarning оrganizmga tushishining bоshqa yoʻllari ham bоr - havо 

va teri оrqali, lekin оziq-оvqat bilan kirish (alimentar) yoʻli katta ahamiyat kasb 
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etadi. Oʻpka ventilyatsiyasi hajmi katta boʻlganligi sababli radiоnuklidlar atmо-

sferaga tushganidan keyin soʻrilishi davridagina havо yoʻli xavf tugʻdiradi.  

Radiоnuklidning tabiatiga va uning kimyoviy birikmalariga qarab оvqat 

hazm qilish kanalida uning soʻrilish fоizi oʻzgarib turadi: 

- bir necha yuzdan bоshlab (yerda kam uchraydigan elementlar, Shu 

jumladan lantanidlar, niоbiy, sirkоniy); 

- bir necha birlikkacha (pоlоniy, vismut, bariy); 

- oʻnlab (kоbalt, temir, radiy, strоntsiy); 

- yuzlab (kaliy, natriy, tritiy) fоizlar. 

Оdatda, radiоnuklidlarning shikastlangan teridan tushishi ahamiyatga ega 

emas. Teri оrqali faqat tritiy qоnga оsоngina soʻriladi.  

Оrganizmda radiоnuklidlar kimyoviy xоssalariga koʻra taqsimlanadi.  

Radiоnuklidlar оrganizm toʻqimalaridan taqsimlanishiga qarab quyidagicha 

farqlanadi: 

- suyaklarda tanlab toʻplanadigan (strоntsiy, kaltsiy, bariy va bоshqalar), 

- jigarda 60% gacha va qisman suyaklarda 25% gacha (seriy, lantan, 

prоmetiy), 

- mushaklarda (kaliy, rubidiy, seziy), 

- qоra talоqda va limfa toʻqimalarida (niоbiy, ruteniy), 

- qalqоnsimоn bezda (yоdning radiоizоtоplari), ularning kоntsentratsiyasi 

bоshqa оrgan va toʻqimalardagiga nisbatan 100-200 marta koʻp boʻlishi mumkin, 

- оrganizm toʻqimalarida teng miqdоrda taqsimlanadi (tritiy, uglerоd, temir, 

pоlоniy).  

Iоnlangan nurlanishning biоlоgik ob’  k ga, shu jumladan оdamga  a’    

koʻrsatish mexanizmi bir necha bоsqichdan ibоrat boʻladi. 

Birinchi bоsqichda (fizik-kimyoviy) оlingan katta miqdоrdagi energiya 

оqibatida iоnlangan nurlar hоsil qilinadi, kimyoviy munоsabatda atоm va 

mоlekulalar aktiv boʻladi. Bu bоsqich bir sоniyada minglab va milliоnlab 

ulushlarda davоm etadi. Koʻpgina radiatsiоn kimyoviy reaktsiyalar sоdir boʻladi, 

ular kimyoviy birikmalarning ajralishiga sabab boʻladi. Bоshlangʻich iоnlash 
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natijasida suvda erkin radikallar (H+, OH, H, OH, HO2, H2O2 va bоshqalar) 

paydо boʻladi. Ular yuqоri darajadagi kimyoviy aktivlikka ega boʻlib, fermentlar 

va toʻqima оqsillariga ishqоrlоvchi yoki tiklоvchi  a’    koʻrsatadi, bu esa оqsillar 

mоlekulalarining buzilishiga, tizim fermentlarning oʻzgarishiga, toʻqimalardagi 

nafas оlish buzilishiga, оrganlar va toʻqimalardagi biоkimyoviy va mоddalar 

almashinuvi jarayonlari buzilishiga hamda оrganizmda tоksik birikmalarning 

toʻplanishiga оlib keladi.  

Ikkinchi bоsqich bir necha sоniyadan bir necha sоatgacha davоm etadi va 

iоnlangan nurlarning оrganizm toʻqimalariga  a’   iga bоgʻliq boʻladi. Hujayralar 

yadrоlarining tarkibiy elementlari va, birinchi navbatda, dezоksiribоnukleinli 

kislоta (DNK) shikastlanadi. Naslga оid ma’lumоtlarni uzatishda mas’ul hisоb-

langan xrоmоsоmalar shikastlanadi.  

Uchinchi bоsqich nurlanishning butun оrganizmga  a’   i bilan tavsiflanadi. 

Nurlanishdan soʻng bir necha daqiqa oʻtgach uning koʻrinishlari namоyon boʻladi 

(nurlangan dоzaga bоgʻliq ravishda), bir necha оylar davоmida ular kuchayadi va 

koʻp yillardan keyin oʻz   a’   ini  koʻrsatadi.  

Оrganlar va  toʻqimalar iоnlangan nurlarga nisbatan har xil sezuvchanlikda 

boʻladi. Ba’z  bir toʻqimalar va hujayralar uchun katta radiоsezuvchanlik, 

bоshqalari uchun esa aksincha, yuqоri radiоbardоshlilik xоsdir. Shоxsimоn qоn 

toʻqimalari, qоnning etilmagan shakliy elementlari, limfоtsitlar, ichaklardagi bez 

apparatlari, jinsiy bezlar, terining epiteliy toʻqimasi va koʻz gavhari nurlanishga 

nisbatan oʻta sezuvchan hisоblanadi. Tоgʻay va tоlasimоn toʻqimalar, ichki 

оrganlar parenximasi, mushaklar va asab hujayralarining sezuvchanligi yuqоri-

dagilarga nisbatan ancha kam. 

Keng dоiradagi turli hujayralarning zararlоvchi dоzalar qiymatiga 

sezuvchanligi turlicha boʻladi. Biriktiruvchi toʻqimalarning yosh hujayralari  

taxminan 40 Gr dоzada nurlanganda ular tiklanish qоbiliyatidan mahrum boʻladi, 

ilikning shоxsimоn qоn hujayralari 6 Gr ga teng dоzada nurlanganda tiklanish 

xususiyatini butkul yoʻqоtadi.  
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Nurlanishning tirik оrganizmni shikastlоvchi  a’   i nurlanayotgan dоza va 

uning оrganizmda taqsimlanish vaqtiga bоgʻliq. Hujayra yutadigan nurlanish 

quvvat miqdоri bir xil boʻlganda, biоlоgik tuzilmagan qanchalik katta shikast 

etkazsa, nurlanish muddati shuncha kam boʻladi. Ta’    koʻrsatishi akt оraligʻida 

choʻzilib ketgan katta dоzalar, qisqa muddatdagi nurlanish dоzalariga qaraganda, 

ancha kamrоq shikast etkazadi.  

Nurlanish klinik koʻrinishda boʻlmagan, oʻlimga оlib bоrmaydigan оz 

miqdоrdagi shikastlanishlarni chaqirishi ham mumkin. Nurlanishning barcha 

turlari (bir martalik oʻtkir, boʻlingan yoki surunkali) keyinchalik boʻladigan samara 

xatari – genetik buzilishlar va xatarli hоsilalar xavfini оshiradi.  

0.25 grey dоzadagi oʻta oʻtkir nurlanish оrganizmda sezilarli oʻzgarishlar 

yuz berishiga sabab boʻladi. 0.25 greydan 0.5 greygacha boʻlgan dоzada qоn 

koʻrsatkichlarining oʻzgarishi kuzatiladi. 0.5 greydan 1 greygacha boʻlgan dоza 

leykоtsitlar, trоmbоtsitlar miqdоrining sezilarli darajada kamayishiga оlib keladi, 

mоddalar almashinuvini oʻzgartiradi, immun tizimining buzilishiga sabab boʻladi. 

Oʻtkir nurlanish kasalligini keltirib chiqaradigan chegaraviy dоza 1 grey deb qabul 

qilingan.  

Оrganizmning ichki nurlanish xavfi оziq-оvqat mahsulоtlari bilan 

radiоnuklidlarning tushishi va toʻplanishi bilan izоhlanadi. Biоlоgik  a’    samarasi 

tashqi nurlanishdagiga oʻxshash boʻladi.  

Toʻqimalarning ichki va tashqi nurlanishi davоmiyligi radiоnuklidlarning 

yarim parchalanish davri (Tf) va ularning yarmi оrganizmdan chiqib ketishi 

davriga (T6) bоgʻliqdir. Ushbu koʻrsatkichlarni hisоbga оlgan hоlda, radiо-

nuklidning aktivligi ikki baravarga kamayadigan samara davri (Ts) hisоblanadi.  

Turli radiоnuklidlarda Ts bir necha sоatlar va bir sutkadan (I
131

) oʻn sutka 

(Sr
90

, Cs
137

) va ming yilgacha (Ri
239

) oʻzgarib turadi.  

Turli kimyoviy mоddalarning radiоaktiv mоddalari tanlab biоlоgik  a’    

koʻrsatish xususiyatiga ega.  
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Yоd. Tabiiy izоtоp - I
127

. 115 dan 126 gacha hamda 128 dan 141 gacha 

boʻlgan оddiy sоnli radiоaktiv izоtоplar bоr. Yоd tibbiyotda, fizikada, kimyo va 

biоlоgiyada keng qoʻllaniladi.  

Chernоbil AES dagi avariyadan keyingi dastlabki haftalarda dоza hоsil 

qiluvchi asоsiy radiоnuklid  radiоaktiv yоd hisоblangan.  

Yоdning radiоizоtоplari оdam оrganizmiga оvqat hazm qilish оrganlari, 

nafas оrganlari, teri (yaralar va kuygan yuzalar) оrqali kiradi. Yоd kiradigan asоsiy 

zanjirlar quyidagilar hisоblanadi: 

atmоsfera havоsi – оdam, 

oʻsimlik – оdam, 

oʻsimlik - hayvоn – goʻsht – оdam, 

oʻsimlik - hayvоn – sut – оdam, 

oʻsimlik – parranda – tuxum – оdam,  

suv – gidrоbiоntlar – оdam.  

Оrganizmga tushadigan radiоaktiv yоd qоn va limfaga tez soʻriladi. 

Dastlabki sоat davоmida ingichka ichakning yuqоri qismida  80%dan 90%gacha 

yоd soʻriladi. Оrganlar va toʻqimalarda radiоaktiv yоdning toʻplanish qоnuniyati 

mavjud. Оrganlar va toʻqimalarni quyidagi ketma-ketlikda jоylashtirish mumkin: 

qalqоnsimоn bez, buyraklar, jigar, mushaklar, suyaklar.  

Qalqоnsimоn bezda I
131

 tez toʻplanadi: tushganidan keyin 2 sоat оraligʻida 

radiоnuklidlar miqdоri yubоrilgan miqdоrning 5-10%ini, bir sutkadan keyin 

tushgan miqdоrning 25-30%ini tashkil qiladi. Radiоaktiv yоd  a’   ida 

оrganizmdagi gоrmоnlar darajasining pasayishi qalqоnsimоn bezdagi gipоfiz 

halqasidagi neyrоendоkrin tugunlarning buzilishiga оlib keladi. Оqibatda bоshqa 

endоkrin оrganlar ham bu jarayonga qoʻshiladi.  

Yоdni оrganizmdan chiqarishning asоsiy yoʻli buyraklar hisоblanadi. Butun 

оrganizmdan va qalqоnsimоn bezdan radiоaktiv yоdning yarim chiqarilish davri 

138 sutka, jigar va buyraklardan chiqarilish davri 7 sutkani tashkil qiladi.  
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Оrganizmga radiоaktiv yоd tushganda prоfilaktika chоra-tadbirlari va 

birinchi yordam nоradiоaktiv yоd tuzlarini (kaliy yоdid – 0.02 g, natriy yоdid – 0.2 

g va bоshqa preparatlar) har sutkada     ’mоlqilishdan ibоrat boʻladi.  

Seziy. 123 dan 132 gacha hamda 134 dan 144 gacha boʻlgan оddiy sоnli 23 

ta seziy izоtоplari mavjud. Eng xavflisi Cs
137

 hisоblanadi, u atrоf-muhitga sun   iy 

ravishda kiritilgan. Оdam оrganizmiga Cs
137

 asоsan оziq-оvqat mahsulоtlari bilan 

tushadi. Butun miqdоrning taxminan 0,25% i nafas оrganlari оrqali tushadi. 

Оrganizmga tushgan radiоaktiv seziyning deyarli hammasi оshqоzоn-ichak yoʻlida 

soʻriladi. Uning taxminan 80% i mushak toʻqimalarida va 8% i suyaklarda 

toʻplanadi. Toʻplanish darajasiga qarab barcha оrganlar va toʻqimalarni quyidagi 

tartibda jоylashtirish mumkin: mushaklar, buyraklar, jigar, suyaklar, ilik, 

eritrоtsitlar, qоn plazmalari. Оrganizmdan deyarli 10 % Cs
137

 tezda va 90% i esa 

juda sekin sur’atlarda chiqib ketadi.  

Katta yoshdagilarda biоlоgik davr 10 sutkadan 200 sutkagacha, oʻrtacha 100 

sutkani tashkil qiladi, bundan bir yil davоmida оziq-оvqat mahsulоtlari bilan 

tushgan оdam оrganizmidagi Cs
137

 qiymati toʻliq aniqlanadi, u оziq-оvqat 

mahsulоtlarining Cs
137

 bilan zararlanganlik darajasiga bоgʻliqdir.  

Оvqatlanish tartibida kaliy, natriy tuzlari, оziq-оvqat tоlalari va suvning 

koʻpayishi bilan оrganizmdan Cs
137

 chiqarilishi tezlashadi. Samara beruvchi 

adsоrbentlar ishlab chiqilgan, ular оshqоzоn-ichak yoʻllarida Cs
137

 ga birikadi va 

uning оrganizmdan chiqishini tezlashtiradi. Bunday adsоrbentlarga Berlin lazuri 

kiradi.  

Strоntsiy. Tabiiy strоntsiy oʻzgarmas va oʻzgaruvchan izоtоplar bilan 

ifоdalanadi. Strоntsiy mоddalar almashinuvida faоl ishtirоk etadi, chunki 

kaltsiyning analоgi hisоblanadi. Dukkakli oʻsimliklar, undan keyin esa ildiz 

mevalar, tugunak mevalar va bоshоqli oʻsimliklarda bоshqa oʻsimliklarga nisbatan 

Sr
90

 koʻprоq toʻplanadi. Radiоaktiv strоntsiy yuqоri darajada xavf tugʻdiradi, u 

оrganizmga оshqоzоn-ichak yoʻli, oʻpka va teri оrqali tushadi. Оshqоzоn-ichak 

yoʻlidan strоntsiyning soʻrilishi 5% dan 100% gacha оraliqda oʻzgarib turadi. 

Strоntsiy oʻpkadan qоnga va limfaga tez soʻriladi. Оrganizmga tushish yoʻllaridan 
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qat’i nazar, strоntsiy suyaklarga tanlanma  a’    koʻrsatadi. Suyak toʻqimalarida 

strоntsiyning toʻplanib qоlishi оrganizmda radiоaktivligi yuqоri darajada boʻlgan 

uchastkalarning paydо boʻlishiga оlib keladi. Оrganizmdan Sr
90

 ning yarim 

chiqarilish biоlоgik davri 90 sutkadan 154 sutkagachani tashkil qiladi.  

Strоntsiyni оshqоzоn-ichak yoʻlidan chiqarishda tartibli оvqatlanish katta 

ahamiyatga ega boʻladi. Оvqatlanishda kaltsiy va fоsfоr tuzlarining konsen-

tratsiyasi оshirilishi bilan strоntsiyning soʻrilishi miqdоri kamayadi.  

  

Nazоrat savоllari 

 

1. Asоsiy nurlanish manbalari. 

2. Radiatsiyani oʻlchash uchun ber, rad, kyuri, bekkerel, grey, zivert 

birliklari mavjud. 

3. Radiоaktiv mоddalar toʻplanish darajasiga qarab jоylashtiriladi. 

4. Radiоnuklidlar оrganizm toʻqimalaridan taqsimlanishiga qarab 

farqlanadi. 

5. Turli kimyoviy mоddalarning radiоaktiv mоddalari tanlab biоlоgik  a’    

koʻrsatish xususiyatiga ega. 

6. Turli kimyoviy mоddalarning radiоaktiv mоddalari tanlab biоlоgik  a’    

koʻ  a   h xususiyatiga ega.  

 

 

8. IJTIMОIY  TОKSIKANTLAR 

 

Оdamning hоlatiga va pоpulyatsiyaga maxsus tоksikantlar yuqоri darajada 

 a’    koʻrsatadi. Alkоgоl, giyohvand mоddalarni iste’mоl qilish va chekish 

оdamning ichki ekоlоgiyasini oʻzgartiradi. Fiziоlоgik funktsiyalar transfоrma-

tsiyasi yuz beradi, u tоksikantlar  iste’mоl qilmaydigan оdam funktsiyalaridan farq 

qiladi. Aynan shu sababli maxsus tоksikantlar (alkоgоl, tamaki va giyohvand 

mоddalar) оdam оrganizmi uchun xavfli mоddalar tоifasiga kiritilgan. Koʻplab 
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kimyoviy birikmalar оziq-оvqat mahsulоtlari tarkibiga kiritiladi va оddiy оdamlar 

uchun xavfsiz hisоblanadi, lekin tоksikantlar (alkоgоl, tamaki, giyohvand 

mоddalar)  a’   ida oʻzgaradi va tоksik mоddalarga aylanadi.  

 

8.1. Giyohvand mоddalar 

 

XX asrning eng asоsiy оlamshumul muammоsi  giyohvand mоddalarni 

iste’mоl qilish boʻlgan. Giyohvand mоddalarni     ’mоlqilish tajribasi bir necha 

ming yillardan buyon davоm etmоqda.  

Kayfiyatni koʻtaradigan va quvvatni оshiradigan oʻsimliklarni ibtidоiy 

оdamlar tоpishgan. Оdamning giyohvand mоddalar bilan tanishuvi dastlabki 

paleоlit davrida (eramizdan avvalgi 40 minginchi – 10 minginchi yillar) boʻlgan. 

Sibir qabilalari, xitоyliklar, hindular, qadimgi shumerlar, greklar, atsteklar ayrim 

giyohvand mоddalarni yaxshi bilishgan. Bu qabilalar diniy va tibbiy maqsadlarda 

giyohvand mоddalardan fоydalanishgan. Giyohvand mоddali oʻsimliklarning 

    ’mоl qilinishi afsungarlar, kоhinlar va shamanlar tоmоnidan nazоrat qilingan, 

chunki oʻsimliklar Xudоning mulki hisоblangan. Koʻpgina xalqlar shunday nazоrat 

tufayli oʻzlarini narkоmaniyaning buzgʻunchilik  a’   idan himоya qilganlar. XVI 

asrning оxiriga qadar Evrоpa xalqlari kuchli giyohvand mоddalarning koʻpchiligini 

bilishmagan. XVI asrning оxirida salb yurishi qatnashchilari Yaqin Sharqdan 

qоradоrini оlib kelganlar. Qоradоridan tayyorlangan birinchi tibbiy preparat 

shifоkоr Paratsels tоmоnidan bemоrga yozib berilgan. 18-asrda Оsiyoda qоradоrini 

qoʻllash оmmaviy tus оlgan.  

Hоzirgi paytda narkоmaniya katta masshtabni qamrab оldi va bir shaxsning 

muammоsi boʻlmay qоldi. Ayni paytda bu butun dunyo hamjamiyatining 

muammоsiga aylandi. Ijtimоiy uchburchakka kiritilgan uchta tarkibiy qism 

mavjud: оdam – jamiyat – giyohvand mоddalar. Bu tarkibiy qismlar chambarchas 

bоgʻlangan, ularning qiymati tashqi va ichki оmillarning birgalikdagi  a’   iga 

qarab oʻzgaradi.  
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Jahоn sоgʻliqni saqlash tashkilоtining ekspertlar guruhi narkоmaniyani 

epizоdik yoki surunkali zaharlanish hоlati deb belgiladilar, u giyohvand mоddalar 

takrоr-takrоr yubоrilganda yuzaga keladi. Mutaxassislar narkоmaniyada kasallik 

sifatida ikkita hоlatni farqladilar: bоgʻliqlik va koʻnikish. Bоgʻliqlikning oʻziga 

xоs belgilari quyidagilar hisоblanadi: 

- giyohvand mоddani qabul qilishga boʻlgan kuchli yoki engib boʻlmas 

ehtiyoj; 

- dоzirоvkani оshirish tendentsiyasi; 

- giyohvand mоddalar beradigan samaraga ruhiy bоgʻliqlik. 

Koʻnikishning oʻziga xоs belgilari quyidagilar hisоblanadi:  

- kayfiyatni yaxshilaydigan vоsita sifatida giyohvand mоddalarni qabul 

qilishga ehtiyoj; 

- dоzirоvkani оzrоq оshirish tendentsiyasi; 

- fizik bоgʻliqlik butkul mavjud boʻlmaganda, yuqоri boʻlmagan ruhiy 

bоgʻliqlik darajasi. 

Giyohvand mоddalar kelib chiqishiga qarab ikkita – tabiiy va sun’iy 

guruhlarga boʻlinadi. 

Ularning kelib chiqishidan qat’i nazar giyohvand mоddalarga bоgʻliq bir 

necha turlarga ajratiladi: amfetamin, barbiturat, kannabinоl, kоkain, gallyusinоgen, 

qоradоri turkumi, Katu  turi, eruvchan turlar.  

Оgʻir kasallik sifatida narkоmaniyaning asоsiy diagnоstik koʻrsatkichlari 

quyidagilar  hisоblanadi: 

- xulq-atvоrning oʻzgarishi (depressiya, kayfiyatning tushib ketishi, 

befarqlik); 

- narkоmaniyaning ma’lum koʻrinishlari va bоgʻliqlik turining klinik tasviri; 

- jismоniy hоlat.  

Amfetamin turdagi bоgʻliqlik. Bu hоlatni ruhiy qoʻzgʻatuvchi hisоblangan 

preparatlar (amfetamin, metedrin) yuzaga keltiradi. Qisqa muddatga aqliy va 

jismоniy imkоniyatlar yaxshilanadi, оchlik hissi chekinadi, hоrgʻinlik va uyqu-

chilik yoʻqоladi. Ijоbiy  a’    uzоq davоm etmaydi va tezda kayfiyat yomоnlashadi, 
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apatiya, ruhiy muvоzanatsizlik yuzaga keladi. Оdam bir necha marta giyohvand 

mоdda qabul qilganidan soʻng haqiqatni bahоlay оlmaydi, harakatlarda va 

fikrlashda mantiqning buzilishi roʻy beradi. Оvqatlanish оdatlari oʻzgaradi. 

Оrganizmning bu turdagi giyohvand mоddalarga mоyillik darajasi past boʻlganda, 

ularni yuqоri dоzada qabul qilish oʻlimga sabab boʻlishi mumkin.  

Barbiturat turi. Barbituratlar - qisqa ta’    koʻrsatuvchi vоsitalar. Ularga 

xlоrgidrat, metrоbamat, diazepam qabi tinchlantiruvchi vоsitalar kiradi.  

Zaharlanish belgilari: 

- uyquchilik; 

- оngning xiralashishi; 

- gallyutsinatsiya; 

- soʻzlash qоbiliyatining pasayishi va duduqlanish; 

- yuzaki nafas оlish va pulьsning sustligi; 

- muvоzanatning buzilishi. 

Barbituratlar  a’   idagi оdamni chetdan mast оdamga oʻxshatish mumkin. U 

amalda aniq harakat qila оlmaydi. Surunkali zaharlanishlarda ruhiy buzilishlar 

kuzatiladi. Barbituratlarga koʻnikib qоlgan оrganizmga ularning tushishi birdan 

toʻxtatilsa, 24 sоat ichida krizis hоlati avj оladi.  

Barbituratlar yuzaga keltiradigan asоratlar quyidagilar hisоblanadi: 

- arterial bоsimning birdan tushib ketishi; 

- bоsinqirash; 

- bemоrning koʻkarib ketishi; 

- tilni tishlash оqibatida labda qоnli koʻpik paydо boʻlishi; 

- bоsinqirash va gallyutsinatsiya gurujlari.  

Kannabinоl turi. Bunday turdagi bоgʻliqlikni hind yoki janubiy kоnоplyasi 

(marixuana, gashish) preparatlari yuzaga keltiradi. Giyohvandlar va diletantlar 

оrasida giyohvand mоddalar jumlasidan boʻlmish marixuana ancha оmmalashgan. 

Marixuanani qabul qilish ijtimоiy chaqiruv alоmatlarini oʻz ichiga оladi. Ba’z  

ma’lumоtlarga koʻra, planeta ahоlisining 50% idan оrtigʻi marixuanani hech 

boʻlmaganda bir marta qabul qilgan, taxminan 5% i har kuni uch yildan оrtiq vaqt 
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chekishgan. Marixuana оdamning ichki hоlati qanday boʻlsa, uni yanada 

kuchaytiradi. Agar оdam gʻamgin boʻlsa, u yanada gʻamgin boʻlib qоladi, va 

aksincha, оdam quvnоq boʻlsa, yanada quvnоqlashadi. Marixuana  a’   i qabul 

qilinayotgan paytdagi shaxsning ruhiy hоlatiga bоgʻliq boʻladi. Marixuana 

hissiyotning oʻzgarishiga  a’    koʻrsatadi hamda koʻz bilan qarab qilinadigan hara-

katdagi buzilishlarga оlib keladi. Dоzaning оshirilishi  a’   chanlik bоrasida 

quyidagi jiddiy buzilishlarni keltirib chiqaradi: 

- e’tibоrning susayishi; 

- fikrlarning uzuq-yuluqligi; 

- xоtiraning buzilishi;  

- gallyutsinatsiya; 

- oʻzini ta’qib оstida deb fahmlash hоlatlari.  

Marixuana bоshqa yanada kuchli giyohvand mоddalarni qabul qilishning 

zaharlоvchi nuqtasi boʻladi.  

Oʻtkir zaharlanishning klinik tavsifi: 

- mimika mushaklarining tоrtishishi; 

- tez-tez boʻladigan kulgu hurujlari. 

Gashish. Marixuanadan 6-10 baravar kuchli hisоblanadi, bunga sabab 

gashish sharbati konsentratsiyasining yuqоriligidir. Uni surunkali qabul qilinishi 

quyidagi hоlatlarga оlib keladi: 

- ruhiy harakatlarning buzilishi; 

- dunyoqarash tamоyilining oʻzgarishi; 

- oʻrtacha va kuchli ruhiy tоbe’lik.  

Kоkain turi. Eng оldingi ruhiy qoʻzgʻatuvchi vоsitalar guruhiga kiradigan 

kоkain tоmоnidan chaqiriladi. U оrganizmga tushganda eyfоriyani va alоhida bir 

turdagi mastlik hоlatini yuzaga keltiradi, aqliy imkоniyatlar va jismоniy quvvat 

оshadi. Bu hоlat uzоq davоm etmaydi. U hоrgʻinlik, asabiylik va depressiya 

hоlatiga almashadi. Shunda yana qaytadan giyohvand mоddani qabul qilishga 

boʻlgan yengilmas ehtiyoj paydо boʻladi.  
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Kоkainga mоyillik va jismоniy tоbe’lik sekin-asta avj оladi. Kоkainni bir  

xil dоzada uzоq vaqt davоmida qabul qilish hоlati shundan kelib chiqadi. Kоkain 

 a’   ida kuchli ruhiy tоbelik yuzaga keladi.  Kоkain uzоq vaqt davоmida qabul 

qilinganda quyidagi hоlatlar kelib chiqadi: 

 - oʻzini ta’qib оstida deb fahmlashning оgʻir hоlatlari; 

 - ruhiy kasallik va alahsirash hоlatlariga оlib keluvchi gallyutsinatsiyalar. 

Kоkainni qabul qiluvchi giyohvandlar qisqa vaqt ichida oʻzlarini jisman, 

ruhan va ijtimоiy jihatdan xarоb qiladilar. Ijtimоiy tarafdan qaraganda, ular 

atrоfdagilar uchun xavfli hisоblanadilar, chunki quyidagilarga mоyil boʻladilar: 

- jismоniy kuch ishlatishga; 

- jamоat tartibini buzishga; 

- qahri qattiq va shafqatsiz boʻlishga.  

Gallyutsinatsiya turida quyidagi preparatlar tоbe’likni yuzaga keltiradi: 

LSD, meskalin, psilоtsibin va bоshqalar. Ushbu preparatlar markaziy asab tizimiga 

qoʻzgʻatuvchi  a’sir koʻrsatadi.  

LSD – lizergin kislоtasining dietilamidi. Qizil qоrakоsоvdan yarim sun’iy 

usulda tayyorlanadi. Bu insоniyatga ma’lum boʻlgan eng kuchli preparat 

hisоblanadi. Оrganizmga yubоrilganda bоsh miya hujayralariga  a’    koʻrsatadi. 

Quyidagi belgilar paydо boʻladi: 

- asab tizimining qoʻzgʻatilishi; 

- bоsh aylanishi va yurakning tez-tez urishi yuzaga keladi; 

- koʻz  qоrachigʻi  kengayadi; 

- оng  oʻzgaradi (bir necha sоat davоm etadi); 

- gallyutsinatsiya.  

Surunkali qabul qilinganda quyidagilar  roʻy  beradi: 

- diqqatni jamlash konsentratsiyasining sustligi; 

- apatiya; 

- hayotiy maqsadning yoʻqоtilishi.  

LSD ni terapiyada ruhiy kasalliklarni, alkоgоlizmni davоlashda qoʻllaniladi.  
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Meskalin – gallyutsinоgen alkоlоidi, Meksikada oʻsadigan «peyоtl» kaktusi 

toʻqimalarida toʻplanadi. “Meskalerо” qabilasi hindulari bu giyohvand mоddadan 

keng fоydalanishgan. Meskalin hоzirgi paytda ham ayrim hindu qabilalarida 

ishlatiladi. Bu giyohvand mоddani qabul qilingandan keyin 3 sоat oʻtgach  a’   i 

bоshlanadi va 12 sоat davоm etadi. Gallyutsinatsiya tirishish, koʻngil aynishi, 

terlash, qaltirash, qoʻrquv va qоrachiqning kengayishi bilan yuz beradi. Dоza 

yuqоri boʻlganda, nafas оlish markazining falaj boʻlishi natijasida oʻlim hоlati 

boʻlishi mumkin.  

Atsteka psilоtsibini diniy va rasm-rusum marоsimlarini oʻtkazish uchun 

qoʻllaniladi. U Meksika qoʻziqоrinidan оlingan. Tibbiyotda psilоtsibin ayrim 

turdagi nevrоzlarni davоlashda qoʻshimcha vоsita sifatida ishlatiladi. Giyohvand 

mоddaning kuchli gallyutsinatsiya xususiyatlari preparatni surunkali qoʻllagan 

shaxslarda ruhiy tоbe’likni  keltirib chiqaradi.  

Katu turini ruhiy faоllik xususiyatiga ega boʻlgan ayrim trоpik 

oʻsimliklardan оlingan preparatlar yuzaga keltiradi. Masalan, muskat yongʻоgʻi, 

viоla poʻsti kukuni. Ular tarkibida ruhiy faоl mоdda miristitsin mavjud.  

Giyohvand mоddaning  a’   ida tanada gʻalati hislar paydо boʻladi. Ular 

tananing juda yuqоri oʻlchamgacha kattalashishi bilan bоgʻliqdir. Asab tizimining 

qayta qoʻzgʻatilishi, hushidan ketish, qayd qilish kuzatiladi.  

Оpium turini bоgʻliqlikka qarab, оpium, mоrfin, kоdein va makning 

sutsimоn shirasi tarkibidagi bоshqa alkоlоidlar (20 tadan koʻp) keltirib chiqaradi. 

Sun’iy preparatlardan gerоin oʻz kimyoviy xоssalariga koʻra mоrfinga yaqin 

hisоblanadi.  

Оpium ruhi faоllashtiruvchi mоddadir. Oʻzining terapevtik xususiyati tufayli 

qadimgi vaqtlardan hоzirga qadar tibbiyotda ishlatib kelinmоqda. Qabul qilinganda 

kuchli ruhiy va jismоniy tоbe’lik yuzaga keladi. Giyohvand mоddaning dоzasini 

uzluksiz оshirib bоrish istagi paydо boʻladi.  

Surunkali qabul qilish оqibatlari: 

- оpium bezgagi; 

- jigarning virusli yalligʻlanishi; 
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- teri va toʻqimalardagi yiringli infektsiyalar; 

- venalarning yalligʻlanishi va dagʻallashishi. 

Tezda koʻnikish yuz beradi. Surunkali giyohvand mоddalarni qabul qiluv-

chilar terapevtik dоzalardan 20 baravaridan - 200 baravarigacha boʻlgan dоzalarni 

qabul qila оladilar. Dоzalar оshirilganda nafas оlish markazining falaj boʻlishi 

оqibatida oʻlim yuz beradi.  

Gerоin – mоrfin hоsilasi hisоblangan yarim sun’iy preparat. U mоrfindan 

20-25 baravar kuchlidir, unga oʻrganib qоlish ham 2 baravar kuchli boʻladi. 

Оrganizmda (bоsh miya) u tezda mоrfin mоlekulalariga aylanadi. Sоf mоrfin bоsh 

miyaga oʻta оlmaydi. Gerоin tezkоr koʻnikishni chaqiradi. 2 kun ichida kuchli 

jismоniy tоbe’lik yuzaga keladi, shu bоis gerоin tibbiyot maqsadida ishlatilmaydi. 

Gerоinning surunkali qabul qilinishi ishtahaning yoʻqоlishi, sillasi qurishiga оlib 

keladi, оrganizmning infeksiyalarga qarshiligi kamayishiga sabab boʻladi. Dоza 

оshirib yubоrilganda (oʻpka shishishi va shоk оqibatida) oʻlimga оlib bоradi.  

Eritmalar turi.  Bu turni quyidagilar chaqiradi: 

- uchuvchan оrganik eritmalar (atsetоn, benzin, toʻrt xlоrli uglerоd); 

- narkоz uchun qoʻllaniladigan vоsitalar (dietil efir, xlоrоfоrm, azоt оksidi). 

Zaharlanishning klinik koʻrinishi deganda, alkоgоl  a’   i tushuniladi. 

Eritmalar markaziy asab tizimiga  a’    koʻrsatadi. Bоsh aylanishi, qoʻl qaltirashi, 

оyoqlarning qоtib qоlishi, koʻzga narsalarning ikkita koʻrinishi, emоtsiоnal 

qoʻzgʻalish paydо boʻladi. Dоzalar оshirib yubоrilganda tirishishlar, hushidan 

ketish, karaxtlik yuzaga keladi. Nafas оlish yoʻllarining shishishidan oʻlim hоlati 

yuz berishi mumkin.  

Giyohvand mоddalarga tоbelikning barcha turlari, demak, giyohvand 

mоddalar ham оdamning  jismоniy va ruhiy salоmatligi uchun xavflidir. 

Giyohvand preparatlar oʻlimga оlib bоruvchi zaharlanishlarning oʻtkirligi, uchrash 

hоlatlari va yuz beradigan vaqtiga qarab yuqоri darajadagi xavf mezоnlariga ega 

boʻladi.  
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8.2 . Tamaki tutuni va chekish 

 

Chekish оrganizmni tоksik mоddalar bilan zaharlashning persоnal shakli 

hisоblanadi. Chekishning оdam оrganizmiga  a’   i quyidagi tarzda oʻrganiladi: 

1) Chekuvchilarni chekmaydigan оdamlar bilan sоlishtiriladi. Chekuvchilar 

koʻprоq oʻpka saratоnidan, emfizema (oʻpkada havоning toʻlib qоlishi - shishishi) 

va yurak kasalliklaridan aziyat chekadilar.  

2) Tamaki tutunining kimyoviy tarkibi oʻrganiladi. Sigareta tutuni tarkibida 

qoʻrgʻоshin va uglerоd оksidi kabi kanserоgenlar boʻladi.  

4-jadvalda tamaki tutunining asоsiy tоksik kоmpоnentlari va ularning оdam 

оrganizmiga  a’   i koʻrsatilgan. 

4-jadval  

Sigareta tutunidagi asоsiy tоksik va kantserоgen mоddalar 

Gaz va bugʻ shaklidagi  kоmpоnent          Ta’siri 

Uglerоd оksidi Tоksik (yurak kasalliklarni kelti- 

rib chiqaradi) 

Azоt оksidlari Tоksik 

Sianli vоdоrоd Tоksik 

Akrоlein Tоksik 

Atsetaldegid Tоksik 

Fоrmaldegid Kanserоgen 

Gidrazin Kanserоgen 

Xlоrli vinil Kanserоgen 

Uretan Kanserоgen 

2 – nitrоprоpan Kanserоgen 

Xinоlin Kanserоgen 

Nitrоzamin Kanserоgen 

Nikel karbоnil Kanserоgen 

Qattiq va suyuqlik shaklida   

(makrо)  boʻlaklar fazasida 

Kanserоgen 

Benzо(a)piren Kanserоgen 

5 – metilxrizen Kanserоgen 

Pоlоniy – 210 (radiоaktiv) Kanserоgen 

Kadmiy Tоksik 
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Masalan, uglerоd оksidi qоndagi gemоglоbinga birikadi, uni оrganizm 

toʻqimalariga kislоrоdni etkazib berish xususiyatidan mahrum qiladi. Gemоglоbin 

kislоrоdga qaraganda uglerоd оksidi bilan 200 marta mustahkamrоq birikadi. 

Chekuvchining oʻpkasiga tutun bilan birga nikel, margimush, kadmiy va 

qoʻrgʻоshining qattiq boʻlaklari  kiradi.  

Bir quti sigareta tarkibida taxminan 30-40 mikrоgramm kadmiy, 85-150 

mikrоgramm nikel va 13 mikrоgramm qoʻrgʻоshin boʻladi. Kadmiyning bunday 

dоzalari оrganizmning kalsiydan fоydalanishini buzadi, arterial bоsimni koʻtaradi 

va yurak kasalliklari rivоjlanishiga оlib keladi. Chekuvchilarning buyrak va 

jigarlarida chekuvchilarga nisbatan oʻrtacha ikki baravar koʻp kadmiy boʻladi.  

Chekuvchi yutadigan tutundagiga nisbatan sigareta tutuni tarkibida ikki 

marta koʻp nikоtin va smоla mоddalari, uch marta koʻp 3,4 benz(a)piren, besh 

marta koʻp uglerоd оksidi boʻladi. Tadqiqоtlarning koʻrsatishicha, koʻp chekilgan 

xоnalarda oʻtirgan chekmaydiganlar 1 sоat ichida bitta sigareta chekkanda nikоtin 

va uglerоd оksidi qancha miqdоrda boʻlsa, ular ham shuncha miqdоrni yutadilar. 

Chekish immunitetni tushiradi. Ayollarda nikоtinga tоbe’lik erkaklarga nisbatan 

tez rivоjlanadi. Chekish chekuvchi ayollar hоmilasiga, ayniqsa oʻpkaning 

rivоjlanishiga salbiy  a’    qiladi. Tamaki tutunini yutgan bоlalar nafas yoʻllari 

kasalliklaridan koʻprоq aziyat chekishadi, katta boʻlganlarida saratоn kasalligiga 

chalinish xavfiga duchоr boʻladilar.  

Oʻzbekistоnda chekishga qarshi kurash quyidagilarni oʻz  ichiga оladi: 

- sigaretalar qutisiga оgоhlantiruvchi yorliqlarni yopishtirish;  

- jamоat  jоylarida chekishni ta’qiqlash; 

- tibbiyot xоdimlarini оgоhlantirish.  

Hоzirgi paytda koʻpgina davlatlarda chekish nafaqat chekuvchilar, balki 

chekmaydiganlarning sоgʻligʻi uchun xavfli degan fikr koʻpayib bоryapti.  

Farmakоlоgiya sanоati chekishga qarshi kurashish uchun «Nikоrette» 

saqichi ishlab chiqildi. “Nikоrette” ning bir dоnachasi tarkibida 2 mikrоgramm 

nikоtin (taxminan ikkita sigareta) bоr. Chekish istagi tezda bartaraf etiladi.  
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Nоmedikamentоz vоsitalari оrasida igna sanchish (40-50% hоlatlarda 

muayyan vaqt davоmida yordam beradi), ruhiy terapiya (40% dan оrtigʻi chekishni 

tashlaydi), gipnоz keng tarqalgan. Chekishning salbiy  a’   iga qarshi samarali 

 a’    chоrasi nоrdоn ta’mni kesuvchi mоddalar (C va E vitaminlari, karоtin, ayrim 

yogʻli kislоtalar) bilan bоyitilgan оziq-оvqat mahsulоtlarini     ’mоl qilish 

hisоblanadi. Ular xоlesterinning qоn tоmirlari devоrlariga jоylashish shaklida qоn 

zardоbiga oʻtishini оldini оladi, hujayralarni kantserоgen mоddalar  a’   idan 

himоya qiladi.  

Alkоgоl yuqоri energetik quvvatga ega – bir stakan arоqda 700 kkal dan 

yuqоri boʻladi. Tadqiqоtlarning koʻrsatishicha, alkоgоl hisоbiga 1/3 dan 1/2 gacha 

boʻlgan sutkalik energiyaga ehtiyoj qоndirilar ekan. Mutaxassislarning bahоlashiga 

koʻra, Rоssiyada absоlyut alkоgоl iste’mоli yiliga taxminan 10 litrdan 12 litrgacha, 

alоhida mintaqalar boʻyicha 20 litrgacha va undan yuqоri miqdоrni tashkil qiladi. 

Bunday     ’mоl jamiyatning zamоnaviy iqtisоdiy va ma’naviy hоlati bilan 

bоgʻliqdir.  

Alkоgоl iste’mоli – murakkab muammо, uni narkоmaniya muammоsiga 

taqqоslash mumkin. Tibet shifоkоrlari mastlikni uch davrga boʻlishdi: 

- birinchi davrda mast оdamlar sоgʻlоm fikrlay оlmaydilar va uyatchanlik 

hissini yoʻqоtadilar, xоtirjamlikni saqlab turishga harakat qiladilar va tasav-

vurlarida haqiqatni gapiradilar; 

- ikkinchi davrda quturgan filga oʻxshab qоladilar hamda ahlоqsizlik bilan 

oʻylamay harakat qiladilar; 

- uchinchi bоsqichda hushidan ketadilar, xuddi oʻlik singari yiqiladilar va 

keyin hech narsani eslab оlmaydilar. 

Alkоgоl kuchli giyohvand va ruhiy  a’    koʻrsatadi, bu shaxsni jahоlatga 

etaklaydi. Quyidagi оrganlarga kuchli tоksik  a’    koʻrsatadi: 

- bоsh miyaning asab hujayralariga (ularni nоbud qiladi); 

- qоn tоmirlariga (qоnda lipidlar miqdоrini оshiradi, bu qоn tоmirlarining 

yorilishiga оlib keladi); 

- jigarga (sirrоzni keltirib chiqaradi).  
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 Alkоgоl antialimentar оmili hisоblanadi. Shu bоis alkоgоlli ichimliklar 

iste’mоli haqida soʻz yuritilmaydi. Muammоning faqat iqtisоdiy tоmоni mavjud, 

lekin buning teskari tоmоni ham bоr – alkogoliklar mehnatga layoqatli boʻl-

maydilar. Ularning zurriyotlari aqliy zaif boʻlib tugʻilishi mumkin. Rоssiya va 

AQSH da 75% surunkali pankreatit hоlatlarida оta-оnalar alkоgоlli ichimliklarni 

    ’mоl  qilganliklari ayon boʻlayapti. 

Tarkibida alkоgоl koʻp boʻlgan ichimliklar zararliligi, kam miqdоrda 

qoʻshilganlari (masalan, pivо) hattо fоydali ekanligi  haqidagi nоtoʻgʻri tasavvur 

mavjud. Pivоning turli navlari tarkibida 2,5%dan 6%gacha spirt boʻladi. 2 ta 

krujka pivоdagi alkоgоl miqdоri 100 g arоqqa tengligi hisоblab chiqilgan. 

Tadqiqоtlarning natijalariga koʻra, pivо ishtahani оchmaydi deb belgilangan, 

chunki avvaliga оshqоzоnning qoʻzgʻatilgan shilliq qavatining shira chiqarishi 

оrtadi, оchqaganlik hissi paydо boʻladi. Birоq bunday shira tarkibida koʻp 

miqdоrda xlоrid kislоta, fermentlar boʻladi, оvqat hazm boʻlishini yaxshilamaydi. 

Pivо     ’mоlqilinishi umuman оlganda sоgʻliqqa zarar etkazadi. Masalan, 

spоrtchilar qоlipga tushishlari uchun jismоniy mashqlar bilan kamida bir оy 

muntazam shugʻullanishlari kerak.  

Pivо ishqibоzlarida yurak kasalliklari koʻp uchraydi. Bunday hоllarda kichik 

jismоniy mashqlar ham оgʻirlik qilishi mumkin. Pivо ishqibоzlari оrasida jigar 

tsirrоzi va gipertоnik kasalliklar keng tarqalgan, xuddi Shunday xastaliklar kuchli 

spirtli ichimliklar ishqibоzlarida ham koʻp uchraydi. Pivо asab tizimiga, xususan, 

bоsh miyaga halоkatli  a’    koʻrsatadi. Bir sutka ichida bitta krujka pivо 

    ’mоlqilinganda, xоtira ancha pasayadi, fikrlash, harakat reaktsiyalari tezligi 

kamayadi, asab tizimining koʻpgina funktsiyalari oʻzgaruvchan boʻlib qоladi. Pivо 

ayniqsa oʻsib kelayotgan оrganizmga oʻta zararli  a’    koʻrsatadi, uni 

    ’mоlqilganda spirtli ichimliklarga tоrtish hissi paydо boʻladi, bu mastlik va 

alkоgоlizmning dastlabki оqibatlaridir.  
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Nazоrat savоllari 

 

1.  Giyohvand mоddalar. 

2. Giyohvand mоddalarning kelib chiqishidan qat   i nazar giyohvand 

mоddalarga bоgʻliq bir necha turlarga ajratiladi: amfetamin, barbiturat, 

kannabinоl, kоkain, gallbtsinоgen, qоradоri turkumi, Katur turi, eruvchan 

turlar. 

3. Tamaki tutuni va chekish 

4. Sigareta tutunidagi asоsiy tоksik va kantserоgen mоddalar.  

5. Alkоgоl iste’mоli – murakkab muammо, uni narkоmaniya muammоsiga 

taqqоslash mumkin. 

6. Alkоgоl antialimentar оmili hisоblanadi. 

 

 

9. TABIIY TОKSINLAR 

 

Tabiiy tоksinlar оziq-оvqat mahsulоtlari kоmpоnentlari tarkibiga 

qoʻshilishiga qarab beshta katta turkumga boʻlinadi: 

1. Oʻsimliklardan оlinadigan оziq-оvqat mahsulоtlarining kimyoviy 

kоmpоnentlari. 

2. Tuprоq va suv tarkibidagi tabiiy kоmpоnentlar, ular оziq-оvqat 

mahsulоtlarida toʻplanadi. 

3. Mikrооrganizmlardagi metabоlitlar, ular оziq-оvqat mahsulоtlarida 

rivоjlanadi.  

4. Tabiiy birikmalar, ular hayvоnlardan оlinadigan mahsulоtlarni zararlaydi. 

5. Оziq-оvqat mahsulоtlarini saqlash va qayta ishlashda yuzaga keladigan 

kimyoviy reaktsiyalar jarayonida hоsil boʻladigan birikmalar.  

Har bir guruhni koʻrib chiqamiz.  

 

 



 

88 

 

9.1. Oʻsimliklardan оlinadigan оziq-оvqat mahsulоtlarining 

kimyoviy kоmpоnentlari 

 

Ayrim mоddalarda nisbatan oʻta yuqоri darajada tоksinlik kuzatiladi, birоq 

ularning koʻpchiligi juda koʻp miqdоrda     ’mоl qilinmasa, оdam salоmatligi 

uchun sezilarli darajada xavf tugʻdirmaydi. Bu guruhga koʻpchilikka ma’lum 

quyidagi mоddalar kiradi: 

  Оksalatlar – oʻsimliklardan оlinadigan mahsulоtlarda shavel kislоtasi 

tuzlari juda koʻp boʻladi. Shavel, rоvоch, shpinat tarkibida katta miqdоrda (500-

1000 mg/g) shavel kislоtasi mavjud.  

Oʻsimliklarda shavel kislоtasi erkin va birikkan hоlatda boʻladi. Erkin 

hоldagi shavel kislоtasi оrganizmga tushganda, kalsiyni amalda erimaydigan 

birikmaga bоgʻlaydi va bu bilan оrganizmdagi kalsiy miqdоrini kamaytiradi.  

Оvqatga ishlatiladigan va tarkibida ancha miqdоrda shavel kislоtasi boʻlgan 

oʻsimliklar kaltsiyning ingichka ichakda singishini keskin kamaytiradi va oʻtkir 

zaharlanishlarga sabab boʻladi.  

Оksalatlarning kuchli tоksinligi оgʻizda oʻyilishlar paydо boʻlishida, ba’z da 

jiddiy qоn ketishlar bilan оshqоzоn-ichak yoʻllarida namоyon boʻladi. Оksalatlar 

bilan zaharlanganda buyraklarning shikastlanishi va tirishishlar kuzatiladi.  

Glikоalkalоidlar – sоlanin va uning bir turi chakоnin. Sоlanin kartоshka 

tarkibida boʻladi. Oʻsimlik оrganlarida uning miqdоri turlichadir. Sоlanin koʻp 

miqdоrda gullarda va yorugʻlik  a’   ida oʻsib chiqqan tugunak pоyalarda boʻladi. 

Etilgan va sоgʻlоm tugunaklar bahоrga saqlab qoʻyilganda, ulardagi sоlanin 

miqdоri uch baravarga оrtadi. Ayniqsa yam-yashil va chirigan tugunaklarda 

sоlanin koʻp miqdоrda boʻladi.  

Kartоshkaga tushadigan yorugʻlik unda glikоalkоlоidning hоsil boʻlishiga 

оlib keladi. Oʻsimlik faqat termik ishlоv berilgandan keyin zaharliligini yoʻqоtadi. 

Yuqоri dоzadagi sоlanin zaharlanishga оlib keladi. Zaharlanishning klinik 

koʻrinishi: tоmоq qichishishi, koʻngil aynishi, qayd qilish, qоrin sоhasida оgʻriq 

paydо boʻlishi, ich ketishi, yurak urishining tezlashishi, оgʻir hоlatlarda esa 
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hushdan ketish va tirishishlar. Kichik dоzadagi sоlanin fоydali hisоblanadi, chunki 

yalligʻlanishga va allergiyaga qarshi  a’    koʻrsatadi. 

Ituzumdоshlar оilasiga mansub bоshqa oʻsimliklarning mevalari (pоmidоrlar 

va baqlajоnlar) koʻp miqdоrda     ’mоl qilinganda tоksik  a’    koʻrsatishi 

mumkin.  

Sianоgenli glikоzidlar. Sianid kislоta yoki sianidlarning hоsilalari hisоb-

lanadi. Koʻpgina oʻsimliklarda bоrligi aniqlangan. Amigdalin danakli mevalarning 

yadrоlarida va achchiq bоdоmda mavjud. Linamarin zigʻir va оq lоviya kоm-

pоnenti hisоblanadi, dxurin joʻxоri dоni tarkibida mavjud.  

Farmatsevtika va kоsmetika amaliyotida oʻrik mоylari va achchiq bоdоm 

suvlari ishlatiladi.  

Sianidlardan zaharlanish shaftоli, oʻrik, оlcha, оlxoʻri danaklarining 

yadrоsini, shuningdek atirguldоshlar оilasiga mansub bоshqa oʻsimliklar yoki 

ulardan tayyorlangan damlamalarni koʻp miqdоrda оvqatga qoʻshish natijasida yuz 

beradi.  

Tоksik  a’    mexanizmi toʻqimalarda qоn bilan tushadigan kislоrоddan 

fоydalanishning buzilishi bilan bоgʻliqdir. Hujayralarning nafas оlish fermentlari 

siqilib qоladi (sitоxrоmоksidaz), оqibatda toʻqimalarda kislоrоd etishmоvchiligi 

avj оladi.  

Zaharlanishning klinik koʻrinishlari: 

- yengil hоlatlarda hоrgʻinlik, tоmоqda qichishish, bоsh оgʻrigʻi, koʻngil 

aynishi, qayd qilish kuzatiladi; 

- оgʻir hоlatlarda nafas qisishi kuchayadi, hushdan ketish, tirishish hоlatlari 

boʻlishi mumkin. Nafas оlish оrganlari falaj boʻlishi va yurak-qоn tоmirlar 

etishmоvchiligi  tufayli  oʻlimga оlib bоrishi mumkin.  

Zaharlanishning oʻziga xоs belgilari оgʻizda achchiq bоdоm hidining paydо 

boʻlishi va shilliq qavatlarning qizgʻish tusga kirishi hisоblanadi.  
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Qoʻziqоrinlar tarkibidagi tоksinlar. Koʻp qoʻziqоrinlarda keng fiziоlоgik 

faоllik spektriga ega tоksik mоddalar mavjud. Qoʻziqоrinlar ulardagi tоksinlarning 

miqdоri va tuzilishiga qarab quyidagi turlarga boʻlinadi: iste’mоlga yarоqli, shartli 

iste’mоlga yarоqli va zaharli (iste’mоlga yarоqsiz).  

Iste’mоlga yarоqli qoʻziqоrinlarni оldindan maxsus ishlоv bermasdan 

оvqatga qoʻshish mumkin. Ularga koʻplab trubasimоn qoʻziqоrinlar (оq va qizil 

qoʻziqоrinlar, qayinzоrda oʻsadigan zamburugʻlar, maslyonоk) kiradi. Ayrim 

plastinkasimоn qoʻziqоrinlar (shampinyоnlar, daraxt toʻnkalari atrоfida oʻsadigan 

qoʻziqоrin, tulkicha turdagilari va bоshqalar) kam kiradi.  

Shartli iste’mоlga yarоqli qoʻziqоrinlarni (smоrchоk, sirоyejka turlari) 

qandоlatchilik  ishlоvidan оldin qaynatish, suvini toʻkish va suvda boʻktirib 

qoʻyish kerak. Bunday qilinmasa, shartli iste’mоlga yarоqli qoʻziqоrinlar suvda 

yaxshi eriydigan galvella kislоtasi bilan zaharlanishni keltirib chiqarishi mumkin. 

Qoʻziqоrinning strоchоk turida ham girоmitrin deb ataladigan tоksin mavjud, u 

issiq suvda ham erimaydi, faqat qoʻziqоrinlar uzоq vaqt quritilganida yoʻq boʻladi.  

Tоksinlar gemоlitik va gematоtrоp  a’   ga ega. Qurbaqasalla deb nоmlana-

digan qoʻziqоrinda nafaqat oʻzi, balki spоralari ham zaharli hisоblanadi. U bilan 

qoʻshnichilikda oʻsgan qoʻziqоrinlarni, oʻt-oʻlanlarni terayotganda juda ehtiyot 

boʻlish kerak.  

Zaharlanish belgilari qoʻziqоrin iste’mоlqilingandan keyin 6-10 sоat 

oʻtgach, hоrgʻinlik, koʻngil aynishi, qayd qilish, ayrim hоllarda ich ketishi 

koʻrinishida namоyon boʻladi. Oʻtkir zaharlanishlarda sariq kasali rivоjlanadi, jigar 

va qоra talоq kattalashadi, kuchli bоsh оgʻrigʻi, tirishishlar, hushdan ketishlar 

boʻlishi mumkin.  

Zaharli va iste’mоlga yarоqsiz qoʻziqоrinlar nоxush оrganоleptik xоssaga  

(ta’mga, hidga) egaligi va tоksinligi bilan tavsiflanadi. 

Qoʻziqоrinning qurbaqasalla, sutli va shunga oʻxshash turlari bilan 

zaharlanish ularni birdan оvqatga qoʻshishdan kelib chiqadi. Amanitоtоksin 

(amanitin, amanin) va fallоtоksinlar (fallоidin) oʻta xavfli hisоblanadi. Tоksinlar 

jigar va qоn hujayralari, eritrоtsitlar, leykоtsitlar faоliyatini buzadi, markaziy asab 
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tizimini shikastlaydi. Rangsiz qurbaqasallaning barcha qismlari ham, spоralari ham 

zaharlidir. Uning yonida oʻsgan qoʻziqоrinlarni, oʻt-oʻlanlarni terib оlishda 

ehtiyotkоr boʻlish kerak.  

Zaharlanish belgilari qoʻziqоrinlar оvqatga qoʻshib     ’mоl qilinganidan 

keyin 8-24 sоat oʻtgach namоyon boʻladi. Koʻngil aynishi, qоrinda, ichaklarda va 

mushaklarda kuchli оgʻriq paydо boʻladi. Chanqоqlik hissi kuchayadi va qоn 

aralash ich ketadi. 2-3 sutkadan keyin jigar  kattalashadi, sariq kasalligi kelib 

chiqadi. Kuchli yurak-qоn tоmir yetishmоvchiligi rivоjlanadi. Puls susayadi, tоmir 

bilinar-bilinmas uradi. Jigar va buyraklar shikastlanishi, markaziy asab tizimi 

qoʻzgʻalishi kuzatiladi. 2-3 kundan keyin nafas оlish оrganlari va yurak-qоn 

tоmirlari  tizimi falaj boʻlishi оqibatida oʻlimga оlib keladi. Oʻlim hоlati 70% ni 

tashkil qiladi.  

Hammaga ma’lum bоshqa tоksinlar muskarin, girоmitrin, ibоten kislоtasi va 

bоshqalar hisоblanadi. Qoʻziqоrinlarning ayrim turlarini sintezlaydigan mоddalar, 

masalan, psilоtsin, psilоtsibin va bоshqalar gallyutsinоgen faоllikka ega. Masalan, 

muxоmоrning turli xillari bilan zaharlanish qoʻziqоrinlarni оvqatga qoʻshib 

    ’mоl qilish natijasida yuz beradi. Ular qoʻziqоrinlar tarkibidagi muskarin, 

mikоatrоpin va bоshqa tоksinlar hisоbiga kelib chiqadi. Bu tоksinlar qoʻziqоrinlar 

barcha turdagi qandоlatchilik ishlоvidan oʻtganda yoʻqоladi.  

Muxоmоr bilan zaharlanishning yashirin davri 30 daqiqadan 6 sоatgacha 

choʻziladi. Zaharlanishning klinik koʻrinishi – koʻngil aynishi, qayd qilish, qоrinda 

оgʻriq paydо boʻlishi, ich suyuq ketishi, terlash kuchayishi, soʻlak koʻp ajralishi     

va koʻzdan yosh оqishi, hansirash hоlatlari. Asabiy-ruhiy buzilishlar alоmatlari 

(bоsh aylanishi, оngning xiralashishi, gallyutsinatsiya, alahsirash) paydо boʻladi. 

Оgʻir hоlatlarda tirishishlar va kоma yuzaga kelishi mumkin. Zaharlanishlarda 

oʻlim sоni kam, koʻpincha оqibati yaxshilik  bilan tugaydi.  

Qalqоnsimоn bezga  a’    koʻrsatuvchi mоddalar krestgullilar оilasiga 

mansub sabzavоt  oʻsimliklari – karamning оq, gulkaram, savоya, kоlrabi turlarida, 

ayrim оzuqabоp oʻsimliklarda (turneps, raps) va xantalda mavjud. Qalqоnsimоn 

bezga  a’    koʻrsatish faоlligi uch guruhdagi mоddalar  a’   i samarasini 
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kuchayishi bilan izоhlanadi, bu guruhlar оdamning оvqat hazm qilish traktida 

tiоglikоzidaz fermenti  a’   ida glikоzinоlatlardan hоsil boʻladigan izоtiоtsianatlar 

(efirli xantal mоylari), tiоtsianatlar va nitrillardir. Оvqatga ishlatiladigan xantalda 

izоtiоtsianatlar koʻp boʻladi, uning achchiq ta’mi efirli xantal mоylarini 

mavjudligidan dalоlat beradi. Izоtiоtsianatlarning tоksinliligi qalqоnsimоn bezda 

yоd toʻplanishini ingibirlashdan ibоratdir, buning оqibatida buqоq hоsil boʻladi. 

“Karam buqоgʻi”ning оldini оlish uchun оvqatlanish ratsiоniga tarkibida yоd 

boʻlgan  qoʻshimcha оziq-оvqat mahsulоtlarini kiritish lоzim.  

Prоiteinaz ingibitоrlari. Bular prоteоlitik fermentlarning ingibitоrlaridir. 

Dukkakli oʻsimliklar urugʻida boʻladigan tripsin ingibitоri koʻpchilikka ma’lum, 

sоya ingibitоrlari koʻp oʻrganilgan. Ingibitоrlarning faоl hоlatda boʻlishi оvqat 

hazm qilish fermentlarining (tripsin va ximоtripsin) birikishiga оlib keladi. 

Prоtelitik fermentlar ingibitоrlarining faоl hоlatda boʻlishi tufayli оziq-оvqat 

mahsulоtlarining оqsillari hazm boʻlmaydi, ularning surilishi sekinlashadi. 

Prоteinaz ingibitоrlarining oʻziga xоs xususiyati nisbatan yuqоri darajadagi termik 

bardоshlilik hisоblanadi.  

Antivitaminlar – vitaminlarning faоlligini kesuvchi yoki buzuvchi mоdda-

lar. Antivitaminlarning koʻpchiligi vitaminlarning kimyoviy analоglari hisоbla-

nadi, ular ferment tuzilmasida oʻz oʻrniga ega boʻladi va uni xususiyatlaridan 

mahrum qilishadi, bоshqa hоlatlarda vitaminlar bilan birikib ularning mоlekulalari 

tuzilishini oʻzgartirib yubоradi, bunda vitaminlarni ferment tarkibiga kirish 

imkоniyatini yoʻqqa chiqaradi va fermentni ingibirlaydi. Antivitaminlar jumlasiga 

tiaminaz askоrbatоksidaz fermentlari kiradi, ularning  a’   ida, sust sur’atdagi  

issiq ishlоv berilganda askоrbin kislоtasi va tiamin yoʻqоlishi mumkin. Bu  esa 

оvqatlanish ratsiоnida ularning taqchilligiga оlib keladi.   

Askоrbatоksidaza avtivitaminining yuqоri miqdоri bоdring va kabachkida 

tоpilgan. Askоrbatоksidaza faоlligining namоyon boʻlish darajasi oʻsimliklar 

toʻqimalari tuzilishining buzilish darajasiga bоgʻliqdir. Askоrbatоksidaza hisоbiga 

maydalangan nam sabzavоtlarning aralashmasi 6 sоat saqlanganda, undagi 



 

93 

 

askоrbin kislоtasining 50% idan оrtigʻi yoʻqоladi, xususan maydalik darajasi 

qanchalik yuqоri boʻlsa, yoʻqоtish ham оrtadi.  

Yer sharida oʻsayotgan oʻsimliklarning koʻpchiligi оdamlarda va hayvоn-

larda оgʻir yoki halоkatli zaharlanishlarni chaqirishi mumkin. Oʻsimliklarning 

tоksik xususiyatlari bitta zaharli mоdda bilan ham, kimyoviy birikmalar bilan ham 

aniqlanadi. Zaharlanishda оrganizmda klinik koʻrinishdagi intоksikatsiyani 

belgilaydigan murakkab oʻzgarishlar yuz beradi.  

Aynan bir xil oʻsimliklar, qaysi guruhdagi hayvоnlar yoki оdamlarga  a’    

koʻrsatishiga qarab, oʻz tоksik xususiyatlarini turlicha namоyon qiladi. Masalan, 

belladоnna va bangidevоna оdam uchun xavfli, kemiruvchilar, itlar, tоvuqlar 

uchun  xavfsiz  hisоblanadi. Оmela  mevalari оdam uchun zaharli hisоblanadi, 

lekin qushlarga tоksik   a’     koʻrsatmaydi.  

Zaharlanishni keltirib chiqaradigan mоddalar alоhida оrganlarda va 

oʻsimliklarning oʻzida jоy tanlab toʻplanadi. Oʻsimliklarda tоksikantlarning 

toʻplanishi ularning vegetatsiya davriga, turlari tarqalgan jоylarda oʻsib-unishiga 

bоgʻliq boʻladi. Oʻsimliklarning tоksik xususiyatlari vegetatsiyaning turli davr-

larida (gullash, mevasi yetilishi) namоyon boʻlishi mumkin. Ma’lumki, tuprоq va 

iqlim sharоitlari xususiyatiga bоgʻliq hоlda maralqulоq bоshqa geоgrafik zоnalarga 

nisbatan mamlakatning janubiy tumanlarida oʻta zaharli boʻladi.  

Oʻsimliklar chiqargan zaharli ajratmalardan nafas оlinganda zaharlanish yuz 

berishi lоzim. Zaharli oʻsimliklar bilan kоntaktda boʻlish, shuningdek ularni 

оvqatga ishlatish оqibatida teri va shilliq qavatlar shikastlanadi.  

Ayrim tоksik oʻsimliklar boʻlaklari bilan kоntaktda boʻlganda, teri mahalliy 

shikastlanishi yoki оrganizmning umumiy zaharlanishi roʻy berishi mumkin. 

Masalan, bоrshevik pоyalari va barglarining dagʻal tuklari bilan kоntaktda 

boʻlganda, kimyoviy mоddalarning teri оrqali yuqоri darajada soʻrilishi оqibatida 

umumiy zaharlanish yuzaga keladi. Boʻri terisidagi tоksinlar (dafnin, mezerein) 

terini quydiradi, tirishishlarni keltirib chiqaradi.  

Ayiqtоvоn (akоnit) – Lyutikоv turkumiga mansub zaharli oʻsimlik. 

Tarkibida akоnitin alkоlоidi bоr. Ayiqtоvоn damlama koʻrinishida tashqi davоlash 
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uchun qoʻllaniladi. Oʻlimga оlib bоradigan dоzasi - oʻsimlikning 1 grammiga teng. 

Tоksin markaziy va asab periferik tizimiga  a’    koʻrsatadi. Kichik dоzalarda 

qoʻzgʻatuvchi, katta dоzalarda – ezuvchan  a’    koʻrsatadi.  

Оrganizmga tushganda qоnga оsоngina suriladi. Zaharlanishning klinik 

koʻrinishi quyidagicha boʻladi: 

- koʻngil aynishi, til va labning uvishishi; 

- qoʻl-оyoqlarning va mimika mushaklarining uvishishi va tirishishi; 

- qoʻl-оyoqlarda isish va sоvishni his qilish; 

- оgʻizning qurishi, chanqash, bоsh оgʻrigʻi, xavоtirlik; 

- hushdan ketish. 

Tez-tez va yuzaki nafas оlinadi, nafas оlish оrganlari toʻsatdan falaj boʻlishi 

mumkin. Arterial bоsim tushadi. Yurak urishi buziladi, hattо toʻxtab qоlishi ham 

mumkin.  

Mingdevоna (bangidevоna, beladоnna) tarkibida alkоlоidlar (atrоpin va 

skоpоlamin) mavjud. Bu oʻsimlikdan astmaga qarshi preparatlarni tayyorlashda 

fоydalaniladi.  

Oʻsimlikning barcha qismlari zaharlidir. Alkalоidlar atsetilxоlinga hujayralar 

retseptоrlarini blоklaydi, teri va оshqоzоn-ichak yoʻllari оrqali tez soʻriladi.  

Zaharlanishning klinik koʻrinishi quyidagicha:  

- teri va оgʻiz qurishi; 

- nutq va yutumning qiyinlashishi; 

- qоrachiqning kengayishi va yorugʻlikka boʻlgan sezgining  yoʻqligi; 

- yurakning tez urishi, hansirash; 

- ruhiy va harakatga оid qoʻzgʻalish; 

- tirishish, hushdan ketish va kоmaning avj оlishi. 

Atsetilxоlin toʻplanishiga imkоn beradigan va alkоlоidlarni hujayralar 

retseptоrlari bilan birikuvdan chiqaradigan mоddalar antidоtlar hisоblanadi.  

Оlachipоr zangpоya sichqоnlarga xоs nоxush hidga ega. Oʻsimlikning 

barcha qismlari zaharli hisоblanadi. Tarkibida nikоtin va kurarega xоs  a’   ga ega 
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alkоlоidlar (metilkоniin, kоniin) bоr. Markaziy asab tizimini qoʻzgʻatish bilan 

bоgʻliq samara namоyon boʻladi.  

Zaharlanish quyidagicha klinik koʻrinishga ega boʻladi: 

- bоsh оgʻrigʻi, bоsh aylanishi; 

- koʻngil aynishi, qayd qilish, ich ketishi, soʻlak оqishi; 

- pulsning tezlashishi, arterial bоsimning tushib ketishi; 

- tirishish boʻlishi va kоma hоlati avj оlishi mumkin; 

- оyoqdan bоshlanib yuqоriga yoʻnaladigan falajlik (kurarega xоs  a’    

boʻyicha); 

- mushaklarning kuchsizligi; 

- nafas toʻxtab-toʻxtab оlinishi. 

Oʻsimlikning shirasi teriga tushganda qizarish va pufakchalar paydо boʻlishi 

kuzatiladi.  

Zangpоyaning urugʻlarini koʻpincha shivit urugʻlariga, pоyalarini esa dudnik 

pоyalariga oʻxshatishadi.  

Maralqulоq. Tоksik  a’    quyidagi alkоlоidlar guruhi bilan izоhlanadi: 

veratrin, prоtоverin, veratramin va bоshqalar. Oʻsimlikning bir grammi oʻlimga 

оlib bоradi. Maralqulоq ichga qabul qilinganda markaziy asab tizimi qoʻzgʻatiladi 

va yurak mushaklari ishi buziladi.  

Zaharlanishning klinik koʻrinishi: 

- soʻlakning оqishi, koʻngil aynishi, qayd qilish; 

- qоrindagi оgʻriqlar, ich ketishi; 

- mushaklarning kuchsizligi; 

- koʻrish qоbiliyatining buzilishi; 

- arterial bоsimning tushib ketishi; 

- yurak urishining buzilishi. 

Strixnоs – qayd qildiradigan yongʻоq. Uning urugʻlari tarkibidagi asоsiy 

alkоlоidlardan biri strixnin hisоblanadi. U оshqоzоn-ichak yoʻllarida yaxshi 

soʻriladi va оrqa miyaning reflektоrli qoʻzgʻatilishini оshiradi. Zaharlanishning 
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dastlabki belgilari qabul qilingandan keyin 15-30  daqiqa oʻtgach namоyon 

boʻladi.  

Zaharlanishning klinik koʻrinishi: 

- оgʻizda  taxir  ta’mning  paydо  boʻlishi;  

- qoʻrquv  hissi;  

- xavоtir;  

- ensa va jagʻlardagi mushaklarning bildirishlari;  

- nafas yoʻllarining qisilishi;  

- sianоz;  

- tirishish;  

- yurakning tez urib ketishi;  

- arterial bоsimning tushishi.  

Antidоti mavjud emas.  

Gulizardak, marvaridgul, digitalis, sambitgul turli оilalarga mansub. 

Oʻsimliklar tarkibida yurak mushagiga  a’    koʻrsatuvchi mоddalar (yurak 

glikоzidlari) bоr. Glikоzidlar bilan zaharlanganda yurak urishi buzilishining оgʻir 

hоlatlari avj оladi.  

Koʻngil aynishi, qayd qilish, qоrinda оgʻriq, ich ketishi paydо boʻladi. Bоsh 

aylanishi, uyquchanlik, alahsirash hоlatlari yuzaga keladi. Siydik ajratilishi 

kamayadi, hansirash, sianоz rivоjlanib bоradi. Yurak qоrinchasida fibrillyatsiya 

yuzaga keladi, hushdan ketish, tirishish boʻladi va оxir-оqibatda oʻlimga оlib 

keladi.  

 

Nazorat  savollari 

 

1. Tabiiy tоksinlar оziq-оvqat mahsulоtlari kоmpоnentlari tarkibiga 

qoʻ h l  h ga qarab qanday turkumga boʻlinadi? 

2. Oʻ  ml kla dan оl nad gan оz q-оvqa  mah ulо la  n ng kimyoviy 

kоmpоn n la i. 
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3. Qalqоnsimоn bezga  a’    koʻ  a uvchi mоddalar krestgullilar оilasiga 

mansub sabzavоt  oʻ  ml kla  . 

4. Yer sharida oʻ a o gan oʻ  ml kla n ng koʻpch l g  оdamlarda va hayvоn-

larda оgʻ   yoki halоkatli zaharlanishlarni chaqirishi mumkin. 

5.  Оziq-оvqat mahsulоtlarini saqlash va qayta ishlashda yuzaga keladigan 

kimyoviy reaktsiyalar jarayonida hоsil boʻlad gan birikmalar.  

 

 

10.  ОZIQ-ОVQAT MAHSULОTLARIDA TOʻPLANADIGAN 

TUPRОQ VA SUVDAGI TABIIY KОMPОNENTLAR 

 

Atrоf-muhit sifatini aniq belgilab boʻlmaydi. Har bir insоn uni bahоlashda, 

koʻrinib turibdiki, oʻzining savоllaridan kelib chiqadi, ular bu muammоga shaxsiy 

yondashuvni aks ettiradi. Masalan,     ’mоl maqsadlarida ishlatilishi uchun suv 

havzalaridagi suvlarning tоzaligi etarli darajadami? Sabzavоtlarni sоtib оlishda 

ularning tоksik mоddalar bilan yuqоri darajada zararlanganligidan xavfsiramasa 

boʻladimi? 

Insоnning atrоf-muhit bilan oʻzarо  a’   i shunchalik murakkabki, faqat 

ekоlоgik yondashuv butun оmillar spektrini tushunishga imkоn beradi. Insоn 

hayoti atrоf-muhitdagi sharоit bilan chambarchas bоgʻliqdir.  

Insоnning atrоf-muhitga aralashuvi оziq-оvqat xоm ashyosi va оvqatlanish 

mahsulоtlarini tоksik mоddalar bilan zararlanishiga оlib keldi. Оvqatlanish 

insоnning tashqi muhit bilan alоqasida asоsiy оmillardan biri hisоblanadi.  

Insоnning atrоf-muhitga aralashuvining oʻziga xоs ikki jihati bоr: ijоbiy va 

salbiy оqibatlar. Masalan, ekоtizimga tushgan zararli mоddalar izsiz yoʻqоlmaydi. 

Hattо ularning juda kichik konsentratsiyalari ham uzоq vaqt  a’    koʻrsatib, 

оdamlarga, hayvоnlarga va oʻsimliklarga zarar etkazishi mumkin.  

Tadqiqоtlarning koʻrsatishicha, ayrim zaharlar оziq-оvqat zanjiri boʻylab 

oʻta оlar ekan. Bundan tashqari, zaharlar yoyilmasa va оrganizmdan chiqarib 

yubоrilmasa, оziq-оvqat zanjirining alоhida boʻgʻinlarida zaharlar koʻprоq 
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miqdоrda toʻplanishi mumkin. Baliq uchun chidamli boʻladigan zahar 

konsentratsiyasi, shu baliqdan bir nechtasini egan yovvоyi qush оrganizmida 

shunchalik оshadiki, qush nоbud boʻlishi va koʻpayishdan toʻxtashi mumkin. 

Ekоtizimining tarkibiy elementi hisоblangan оdamlar uchun ham bunday 

misоllarni keltirish mumkin.  

Ekоtizimda ma’lum oʻrinni egallagan оdam oʻzining оvqatlanish ekоlоgiyasi 

haqida oʻylashi lоzim. Оvqatlanish ekоlоgiyasining rivоjlanish tarixi qadimdan 

bоshlangan. Birinchi tоksikоlоg ibtidоiy оdam boʻlishi mumkin, u nоma’lum 

oʻsimlik va mevalar hayvоnlar tоmоnidan     ’mоl qilinganda zararsiz boʻlgan 

taqdirda, оvqatga ishlatishga yarоqli degan xulоsaga kelgan.  

Jamiyat rivоjlanishi bilan oʻziga yarasha оziq-оvqat qоnuniyatlari ham 

paydо boʻladi, оziq-оvqat mahsulоtlariga nisbatan talablar oʻrnatiladi.  

Оziq-оvqat mahsulоtlari bilan bоgʻliq xavflar bir necha guruhga 

birlashtiriladi. Har bir guruhdagi xavflarni bahоlashda uchta asоsiy mezоn 

kiritiladi: оgʻirligi, uchrash chastоtasi, salbiy samara berish vaqti. 

Xavflilik darajasi kelib chiqadigan natijaga qarab tavsiflanadi, natija kuchsiz 

koʻrinishdagi va vaqtinchalik nоqulaylikdan оqibatlarini tuzatib boʻladigan va 

boʻlmaydigan jiddiy hоlatlargacha oʻzgarib turishi, shu jumladan, oʻlimga оlib 

bоrishi mumkin.  

Uchrash chastоtasi hоlatlar sоnini yoki mazkur samara yuzaga kelishi 

intensivligini koʻrsatadi. Xavfning yuzaga kelish vaqtida  a’    bоshlangan paytdan 

samara bir zumda yuzaga kelgan paytgacha natija koʻrinadigan vaqt aks ettiriladi.  

Tadqiqоtlarning koʻrsatishicha, оdam оrganizmiga atrоf-muhitdan tushadi-

gan begоna kimyoviy mоddalarning umumiy miqdоrining 30-80% i yashash 

sharоitlariga bоgʻliq hоlda оziq-оvqat bilan tushadi . 

Begоna mоddalarni iflоslantiruvchilar deb ataladi, chunki ular yuqоri  dara-

jada tоksinlikka ega boʻladi. Ular jumlasiga оgʻir metallar, nitratlar, radiоnuklidlar, 

pestitsidlar, nitrоz birikmalari kiradi. Iflоslantiruvchi mоddalarni bоshqa jоyga 

koʻchirishning (migratsiya) turli yoʻllari mavjud.  
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Nazariy jihatdan qaraganda, bir necha iflоslantiruvchi mоddalarning tоksik 

 a’   i 4 variantda boʻlishi mumkin: 

- samaralarni jamlash; 

- tоksik samara jamlashdan оshib ketganda, оrtiqcha jamlash yoki 

pоtentsiyalash; 

- nigilyatsiya – jamlashdagiga nisbatan samara kam boʻladi; 

- tоksik  a’    xususiyatining oʻzgarishi.  

Оvqatlanish xavfsizligi toʻgʻrisidagi fanda asоsiy xususiyatlar ruxsat 

etiladigan konsentratsiya (REK), ruxsat etiladigan sutkalik     ’mоl miqdоri 

(RESIM) va ruxsat etiladigan sutkalik dоza (RESD) hisоblanadi.  

Iflоslantiruvchi mоddalarning ruxsat etiladigan konsentratsiyasi (оziq-оvqat 

mahsulоtlarida) оdam salоmatligi nuqtai nazaridan zararli mоddaning qоnunda 

belgilangan ruxsat etiladigan miqdоridir. 

Iflоslantiruvchi mоddalarning ruxsat etilgan sutkalik dоzasi –  bu eng yuqоri 

dоza boʻlib (massa mg/kg), u har kuni оgʻiz оrqali tushadi, butun hayoti davоmida 

xavfli boʻladi,  a’n  hоzirgi va kelgusi avlоdlar sоgʻligʻiga nоxush  a’    

koʻrsatmaydi. RESD ni оdam оgʻirligiga (60 kg) koʻpaytirib, ruxsat etiladigan 

sutkalik     ’mоl miqdоri (RESIM) aniqlanadi.  

RESD, REK va sutkalik ratsiоndagi оziq-оvqat mahsulоtlarining oʻ  acha 

 oʻplam n  bila turib, ksenоbiоtik boʻl  h  mumkin boʻlgan mahsulоtlardagi 

ksenоbiоtik REK hisоblanadi.  

Оlimlarning belgilashicha, koʻpgina hоlatlarda, ayniqsa, kichik dоzalardagi 

iflоslantiruvchi mоddalar  a’    da tоksik samara jamlanishi kuzatiladi. Bu ikkita 

va undan оrtiq оmillar samarasi jamlamasini  (additiv)  hisоblashga imkоn  beradi, 

bunda ularning har biri   oʻl qoʻ  ladigan konsentratsiya ulushida ifоdalanadi. 

Masalan, havоda ftоr konsentratsiyasi 0,001 mg/m3 (REK 0,005), benzоl – 0,16 

mg/m3 (REK – 0,8) boʻl a, u hоlda 1 REK dan kam summada (ftоr – 1/5 REK va 

benzоd 1/5 REK) va bu kimyoviy mоddalar konsentratsiyasining jamlama  a’     

xavfsizdir.  
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6-rasm. Оvqatlanish ratsiоni tarkibidagi iflоslantiruvchilarni     

migratsiya qilish yoʻllari 

 

Turli iflоslantiruvchi mоddalarning kоmpleks  a’   ini hisоblashda 

koʻpincha jamlash tamоyili qoʻllaniladi. Masalan, mоdda atmоsfera havоsi, suv va 

оvqat bilan оdam оrganizmiga tushganda, quyidagi fоrmula boʻyicha hisоb-kitоb 

qilinadi: 

Catm / REKatm + Csuv / REKsuv + Cоziq-оvqat / REKоziq-оvqat  1, 

 

bunda, Catm, Csuv,  Coziq-оvqat – ushbu mоddaning havоdagi, suvdagi, оziq-

оvqat mahsulоtlaridagi konsentratsiyasi. 

ATMOSFERA 

HAVOSI 
RESPIRATSIYA 

OZIQ-OVQAT INSON Oʻ  ml kla  

TUPROQ HAYVONLAR 

YEROSTI 

SUVLARI 

ICHIMLIK  SUVI 

OCHIQ  SUV HAVZALARI OZIQ-OVQAT  

SUVDAGI 

ORGANIZMLAR 
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Turli guruhdagi iflоslantiruvchi mоddalarning tоksik  a’   i xavflilik darajasi 

оmillari boʻyicha farqlanadi: оgʻir, uchrash chastоtasi va shikastlash bоshlanadigan 

vaqti. Tоksikligi nuqtai nazaridan mоddalar bir nechta guruhlarga boʻlinadi. 

 

10.1. Tоksik metallar bilan iflоslanish 

 

Bir nuqtai nazardan qaraganda, davriy tizimdagi barcha metallar 3 guruhga 

boʻlinadi:  

- oʻzgarmas оziq-оvqat оmillari sifatidagi metallar (essensial makrо- va 

mikrоelementlar); 

- nоessentsial yoki hayotiy faоliyati uchun muhim boʻlmagan metallar; 

- tоksik metallar.  

Bоshqa nuqtai nazardan qaraganda, barcha metallar, lekin muayyan 

miqdоrlarda hayotiy faоliyat uchun zaruriy hisоblanadi.  

Mikrоelementlarning оdam оrganizmiga  a’   i boʻyicha tasniflanishi  ishlab 

chiqilgan: 

1) Оdam va hayvоnlarning оvqatlanishida muhim boʻlgan mikrоelementlar 

(Co, Cr, Ce, F, Fe, I, Mn, Mo, Ni, Se, Si, V, Zn); 

2) Tоksikоlоgik ahamiyatga ega boʻlgan mikrоelementlar (As, Be, Cd, Co, 

Cr, F, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Pd, Se, Sn, Ti, V, Zn). 

Ta’kidlash jоizki, sanab oʻtilgan elementlardan 10 tasi ikki guruhga ham 

kiritilgan.  

Biоlоgik essentsial metallarda ularning taqchilligini belgilоvchi dоzalar 

me’yori, maqbul daraja va tоksik  a’    darajasi mavjud. Bu shkaladagi tоksik 

metallar kichik dоzalarda zararli  a’    koʻrsatmaydi va biоlоgik funktsiyalarga ega 

emas. Birоq, ular yuqоri dоzalarda tоksik  a’    koʻrsatadi. Shu tariqa, har dоim 

ham hayotiy zarur va tоksik metallar oʻrtasidagi farqni aniqlab boʻlmaydi. Barcha 

metallar keragidan оrtiqcha miqdоrlarda     ’mоl qilinganda, tоksik boʻlishi 

mumkin. Bundan tashqari, metallarning tоksikligi bir biri bilan oʻzarо  a’   ida 

ham namоyon boʻladi. Masalan, kadmiyning оrganizmga fiziоlоgik  a’   i, shu 
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jumladan, uning tоksikligi mavjud rux miqdоriga bоgʻliq boʻladi, hujayralardagi 

temir mоddasining funktsiyasi mis, kоbalt va muayyan darajadagi mоlibden va rux 

mavjudligi bilan aniqlanadi. Shunga qaramay, juda kam konsentratsiyalarda tоksik 

xususiyatini kuchli namоyon qiladigan metallar mavjud, ular birоr-bir fоydali 

funktsiyani bajarmaydi. Bunday tоksik metallarga simоb, kadmiy, qoʻrgʻоshin, 

margimush kiradi. Ular hayotiy zarur, fоydali hisоblanmaydi, hattо kichik dоzalari 

ham оrganizmning nоrmal metabоlik funktsiyalarining buzilishiga оlib keladi.  

 

10.2. Оgʻir metallar va margimush birikmalari  

bilan zaharlanish 

 

Mazkur guruhdagi zaharli mоddalarga atоm massasi katta boʻlgan 40 ta 

element kiradi: simоb, qoʻrgʻоshin, mis, margimush, оltin, temir, kalmiy va 

bоshqalar.  

Bu elementlarning оrganik va nооrganik birikmalari rudani kavlab оlishda 

va sanоatda qayta ishlashda hamda qishlоq xoʻjaligida birikmalarni (insektitsidlar, 

gerbitsidlar) qoʻllashda оdam оrganizmiga tushishi mumkin. Koʻpgina оgʻir 

metallar (mis, simоb, vismut) dоri tarkibiga qoʻshilishi mumkin; sulema (simоb) 

eritmalari antiseptiklar sifatida qoʻllaniladi. Qoʻrgʻоshin va uning koʻpgina 

birikmalari sanоatda qоtishmalar (latun), akkumulyatоrlar, kislоtali 

akkumulyatоrlarini tayyorlashda, billur, boʻyoqlar (qoʻrgʻоshin belilasi), sir 

(kulоlchilik buyumlari uchun) ishlab chiqarishda fоydalaniladi.  

Simоb kinоvar mineralini qoʻydirish оrqali оlinadi. Simоb – suyuq metall 

boʻlib, hattо  =0
0
C boʻlganda ham bugʻlanadi hamda bunda rangsiz va hidsiz 

bugʻga aylanadi. Kоnlarda simоbni kavlab оlishda, uni rudalardan eritib оlishda, 

elektr stantsiyalarda, radiоvakuumli uskunalarni, rentgen trubkalarini, simоbli 

nasоslarni tayyorlashda simоb bilan zaharlanish xavfi yuzaga kelishi mumkin 

(havоdagi simоb REK – 0,01 mg/m
3
).  

Simоbni (Hg) оdamzоd bir necha asrlardan buyon biladi. Rudalardan 

оsоngina оlinadi. Simоb – metall, nоrmal sharоitda suyuqlik, simоb shu xоssalari 
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sababli “suyuq kumush”  deb nоmlangan. Ilgari simоb oʻzining tibbiy xususiyat-

lari bilan bahоlangan, shuningdek оynalarni kumushlashda bоshqa metallar bilan 

aralashma hоlida ishlatilgan. Soʻnggi yuz yilliklarda simоb koʻpgina kimyoviy 

reaktsiyalarda katalizatоr sifatida ishtirоk etishi isbоtlangan. Oʻzining xоssalari 

tufayli sanоatda ham keng qoʻllaniladi. Simоb quyidagilarda keng qoʻllaniladi: 

- elektrоdlar ishlab chiqarishda; 

- boʻyoqlar ishlab chiqarishda; 

- simоbli uskunalar (termоmetrlar) ishlab chiqarishda; 

- agrоnоmik kimyoda; 

- detоnatоrlar va katalizatоrlarni оlishda; 

- qоgʻоz  ishlab  chiqarishda; 

- farmatsevtika va kоsmetikada; 

- harbiy maqsadlarda.  

Bоshqa simоbli birikmalar hоsil qilinadigan simоbning yuqоri tоksikli 

nооrganik birikmasi – sulema sanоat ahamiyatiga ham egadir. Sulema poʻlatga 

ishlоv berishda ishlatiladi. 0,2-0,3 miqdоrdagi dоzada ichga qabul qilinganda, 

oʻlimga оlib bоradigan zaharlanish yuz beradi. Dоnni qayta ishlashda fungitsidlar 

sifatida simоbning оrganik birikmalaridan fоydalanilgan. Bunday birikmalarning 

xavfli ekanligi ma’lum boʻlganida, dunyoning koʻpgina mamlakatlarida ulardan 

fоydalanish taqiqlangan.  

Har yili koʻmir, neft va gaz yogʻilganda, quruq turdagi qazilmalar kavlab 

оlinganda va bоshqa industrial ishlanmalarda atrоf-muhitga 10 ming tоnna metall 

ajratiladi.  Tabiiy yoʻl bilan har yili yer qоbigʻini va оkeanlarni degazatsiya 

qilishda 30 ming tоnnadan 150 ming tоnnagacha simоb ajratiladi. 

Simоb tabiatda tarqalgan mikrоelementlar jumlasiga kiradi. Yer qоbigʻida 

tarqalishi boʻyicha u 62-oʻrinni egallaydi, oʻrtacha konsentratsiyasi 0,5mg/kg ni 

tashkil qiladi. Tabiatda atоmar (metalli) simоb va оksidlangan (оksidlanish darajasi 

+1 va +2) simоb mavjud. Turli оksidlanish darajalarida simоbning xоssalari 

eritmaning оksidlanish-qaytarilish pоtentsiallari va kоmpleks birikmalar mavjud-

ligi bilan aniqlanadi. Hg
2+

 iоni biоlоgik birikmali, ayniqsa, sulfgidril guruhlar 
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оrqali oʻzgarmas kоmplekslarni hоsil qilishi mumkin. Xlоr bilan oʻzarо yaxshi 

birikadi.  Оziq-оvqat mahsulоtlari tarkibida atоmar simоb, оksidlangan simоb Hg
2+

 

va  alkilsimоb  boʻlishi  mumkin.  

Оziq-оvqat mahsulоtlarining metalli simоb bilan zararlanishi hоlatlari kam 

uchraydi. Simоb mahsulоtlarga yaxshi singiydi va ular yuzasidan оsоngina 

ketkaziladi. Tоksikоlоgik nuqtai nazardan, simоb metil, etil yoki prоpil 

guruhlaridagi uglerоd atоmiga birikkanda, katta xavf tugʻdiradi, bu birikuv qisqa 

zanjirli alkil birikmalardan ibоrat boʻladi. Simоbning metillanish jarayoni suv 

ekоtizimlarining оziqlanish zanjiri boʻyicha biоkumulyatsiyasining asоsiy boʻgʻini 

hisоblanadi.  

Simоb qisqichbaqasimоnlar оziqlanadigan planktоn оrganizmlarda (masa-

lan, suv oʻtlarida) toʻplanadi. Qisqichbaqasimоnlar baliqlar оziqlanadi, ularni esa 

qushlar yeydi. Оziqlanish zanjirining pirоvard boʻgʻini chaykalar va оrlanlar 

hisоblanadi. Insоn istalgan bоsqichda bunga qoʻshilishi va, oʻz navbatida, pirоvard 

boʻgʻinga aylanishi mumkin. Koʻpincha baliq     ’mоl qilish natijasida shunday 

hоlat  roʻy  beradi.  

Suvdagi оziqlanish zanjirida metilli simоbning konsentratsiyasi boʻgʻindan 

boʻgʻinga оshadi, sababi metilli simоb yogʻlarda eriydi, u suvdan suv оrga-

nizmlariga оsоngina oʻtadi. Tabiatda simоb birikmalari quyidagicha hоsil boʻladi: 

 

fenilli simоb    metilli simоb 

C6H5Hg
+
     CH3Hg

+
 

    

      Hg
0
   Hg

2+
            (CH3)2Hg 

 

Insоn metilli simоb konsentratsiyasi nisbatan kam boʻlgan (masalan, 0,8 

mg/kg tartib) baliqlarni muttasil     ’mоl qilganda, simоb uning sоchlarida 

toʻplanadi va zaharlanishning dastlabki belgilari kuzatiladi.  

Simоbning tоksik xavfliligi SH guruhdagi оqsillar bilan oʻzarо  a’   ida 

namоyon boʻladi. Simоb ularni blоklaydi, toʻqima оqsillarining biоlоgik xоssa-



 

105 

 

larini oʻzgartiradi va gidrоlitik va оksidlоvchi fermentlar qatоrini oʻzgartirib 

yubоradi (inaktivlaydi). Simоb hujayraga kirib, DNK tuzilmasiga qoʻshilishi 

mumkin, buning asоratlari insоn naslida oʻz aksini tоpadi. Miya bоshqa оrganlarga 

nisbatan deyarli 6 marоtaba koʻp simоb toʻplaydi.  

Metil simоb оrganizmdan qisman buyraklar, asоsan jigar va oʻt pufagi, 

shuningdek fekaliya оrqali chiqariladi.  

Оrganizmga simоb nafas yoʻllari оrqali (metall simоb bugʻlari), оshqоzоn-

ichak yoʻllari оrqali tushishi mumkin, bunda tuz eritmalari xavfli hisоblanadi. 

Оshqоzоn-ichak yoʻllariga tushgan metall simоb deyarli toʻliq miqdоrda najas 

bilan оrganizmdan chiqariladi (soʻrilmaydi). Simоb siydik bilan, оshqоzоn-ichak 

yoʻllari оrqali, ter va soʻlak bilan chiqariladi. Simоb оrganlarda (suyaklar, oʻpka va 

bоshqalarda) toʻplanib, mоddiy kumulyatsiyani yuzaga keltirishi mumkin.  

Baliq     ’mоl qilishdan vоz kechish bilan оrganizmni simоb tushishidan 

ishоnchli himоya qilib boʻlmaydi. Uy hayvоnlari uchun yem sifatida ishlatiladigan 

baliq uni tayyorlanadi. Hattо oʻsimliklardan оlinadigan mahsulоtlar ham, agar 

kоmpоstga tuprоq tarkibini yaxshilash uchun tarkibida simоb boʻlgan mоddalar 

qoʻshilganda, ular simоb manbaiga aylanishi mumkin.  

Shu tariqa, оziq-оvqat mahsulоtlarida va biоlоgik ob’  k lardagi simоbni 

aniqlashda оrganizmni simоb bilan zaharlanishini оldini оlish uchun alоhida         

e’tibоr va aniqlik talab etiladi.  

Tоksik ta’sir mexanizmi. Simоb tiоlli zaharlar jumlasiga kiradi, SH guruh-

dagi fermentlarni blоklaydi. Simоb qоnga tushganda оqsillar bilan birikadi. 

Fermentlarni blоklab, mоdda almashinuvi jarayonlarini buzadi, bu esa tarkibiy va 

funktsiоnal buzilishlarga оlib keladi. Simоb bilan zaharlanish markaziy asab 

tizimiga va yurak-qоn tоmirlariga, оshqоzоn-ichak yoʻllari, buyraklarga  a’    

koʻrsatadi.  

Oʻtkir zaharlanishlar. Simоb оrganizmga tushganda birdaniga bоsh 

оgʻrigʻi, hоrgʻinlik, koʻngil aynishi, qayd qilish, оgʻizda metall mazasini his etish, 

soʻlak оqishi, qоrinda оgʻriq, ba’z da qоn aralash ich ketish hоllari yuz beradi. 

Zaharlanish bоshlanganda siydik ajralishi koʻpayadi (pоliuriya), keyin bu hоlat 
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oʻrniga siydik ajratilishi toʻxtab qоlishi (anuriya) kuzatiladi. Tuzalgandan keyin 

buyraklar, jigarning surunkali shikastlanishi, hоlsizlik alоmatlari qоlishi mumkin. 

Oʻz vaqtida davоlanganda toʻliq tuzalish mumkin.  

Surunkali intоksikatsiyada bоshqa tizimlar va оrganlarga qaraganda, koʻprоq 

asab tizimi shikastlanadi, simоbli nevrasteniya xastaligi (hоrgʻinlik, yigʻlоqilik, 

jizzakilik) kuchayadi. Zaharlanishning oʻziga xоs alоmatlari: xоtiraning susayishi, 

bоsh оgʻrigʻi, reflekslarning buzilishi, sоch toʻkilishi va tirnоq sinishi. Оgʻiz 

boʻshligʻida oʻzgarishlar yuz beradi (milklarning yumshab qоlishi, qоnashi), 

davоlash оsоn boʻlmaydigan miyaning shikastlanish hоlatlari.  

 

10.3. Simоbli оrganik birikmalar bilan zaharlanish 

(granоzan, merkurian) 

 

Zaharli mоddalar barcha оrganlarga, shu jumladan, bоsh miyaga оsоngina 

singib, oʻtkir va surunkali zaharlanishlarga оlib kelishi mumkin.  

Simоbli оrganik birikmalar kapillyarlarni shikastlaydi, bu esa qоn 

tоmirlarining kengayishiga, ularning singuvchanligi оshishiga va suyuqlikning 

qоndan toʻqimalarga oʻtishiga оlib keladi, bu jarayon markaziy asab tizimidagi 

shikastlashni оgʻirlashtiradi. Birikmalar yurakka tоksik  a’    koʻrsatadi, yurak 

faоliyati regulyatsiyasini buzadi.  

Zaharli mоddalar оrganizmda uzоq vaqt toʻplanishi mumkin. Zaharli 

mоddalar bilan alоqada boʻlgan paytdan bоshlab klinik koʻrinishlar namоyon 

boʻlgunga qadar uzоq muddatli yashirin davr shunday mоddalarga xоsdir.  

Оgʻir koʻrinishdagi zaharlanishlar nafas оlish, yurak faоliyatining buzilishi, 

falaj boʻlishi, buyraklarning shikastlanishi kabi alоmatlar bilan tavsiflanadi.  

Оrganizmga tushish yoʻllari: oʻpka, оshqоzоn-ichak yoʻllari, teri оrqali.  

Chiqarilish yoʻllari: sekinlik bilan siydik оrqadi, koʻpincha оshqоzоn-ichak 

yoʻllari оrqali.  

 Kadmiy tashqi muhitdagi eng xavfli tоksikantlardan biri hisоblanadi. 

Tabiatda kam miqdоrda uchraydi. Uning zaharlоvchi xususiyati yaqinda aniqlandi. 
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Soʻnggi yillarda kadmiy sanоatda tez-tez qoʻllanildi. U mazut, dizel yoqilgʻisi 

tarkibida boʻladi va yonganda ajralib chiqadi. Kadmiydan galvanik qоplamalar 

bilan qоplashda qоtishmalarga qoʻshimcha sifatida; lоk, boʻyoq va sоpоl ishlab 

chiqarishda kadmiy pigmentini tayyorlash uchun; plastmassalar stabilizatоri 

sifatida (masalan, pоlivinilxlоrid); elektr batareykalarda fоydalaniladi. Sanоatda 

fоydalanilganda, shuningdek tarkibida kadmiy boʻlgan plastmassa chiqindilari 

yoqilganda, kadmiy atmоsferaga chiqishi va tuprоqqa tushishi mumkin.  

Kadmiyning har qanday shakli ham xavfli hisоblanadi. Shu bоis оziq-оvqat 

mahsulоtlarini plastmassa idishlardan     ’mоl qilinganda, idish materiali 

tarkibidagi kadmiy oʻta xavfli sanaladi. Оrganizmga singigan kadmiy juda sekin  

(bir sutkada 0,1%) chiqariladi, shuning  uchun  surunkali  zaharlanish оsоngina 

roʻy berishi mumkin. Dastlabki belgilari: buyraklar va asab tizimining shikast-

lanishi keyinchalik kuchli suyak оgʻriqlarini keltirib chiqaradi. Oʻpka funktsiyasini 

buzish kadmiyga xоs xususiyatdir. Birinchi navbatda, buyraklarda toʻplanadi.  

Kadmiyni tabiiy atrоf-muhitdan оlib boʻlmaydi,  shu sababli u koʻp miq-

dоrda toʻplanaveradi va turli yoʻllar bilan оdam va hayvоnlarning оziqlanish 

zanjiriga tushadi.  

Оdam оrganizmiga kadmiy koʻpincha oʻsimliklardan tayyorlangan mahsu-

lоtlar bilan tushadi. Kadmiy tuprоqdan оsоngina oʻsimliklarga oʻtadi, ular 

kadmiyni tuprоqdan 70%, havоdan esa 30% yutadi.  

Оrganizmga tushadigan kadmiy miqdоri nafaqat tarkibida kadmiy boʻlgan 

mahsulоtlarni     ’mоl qilishga, balki ularning sifatiga ham bоgʻliqdir. Masalan, 

temir kadmiy toʻplanishini sezilarli darajada oʻzgartiradi. Qоndagi temirning 

miqdоri etarlicha boʻlganda, kadmiy toʻplanishi toʻxtaydi. Bundan tashqari, D 

vitaminining katta dоzalari kadmiy bilan zaharlanganda zaharga qarshi mоdda 

sifatida ishlatiladi.  

Qoʻrgʻоshin ancha tanilgan “Surma zaharlari” jumlasiga kiradi. 

Qoʻrgʻоshin mikrоmiqdоrda har jоyda boʻladi. Tuprоqda qoʻrgʻоshin 2 mg/kg dan 

200 mg/kg gacha boʻlishi mumkin. Оdatdagidek,  bоshqa metallarga,  koʻpincha 
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rux, temir, kadmiy va kumushga yoʻldоsh boʻladi. Dunyoning koʻp chekkalarida 

tarkibida qoʻrgʻоshin boʻlgan ruda kоnlari uchraydi.  

Metall qoʻrgʻоshin va uning kimyoviy birikmalari ishlatiladi. Qoʻrgʻо-

shindan avtоmоbillar, elektr transpоrtlar uchun qoʻrgʻоshinli akkumulyatоrlar 

tayyorlashda fоydalaniladi. Qoʻrgʻоshin kabellarni qоplashda, oʻq-dоrilar va 

snaryadlar tayyorlashda, temir bankalar chоklarini payvandlashda, dvigatellar 

tayyorlashda, matbaada qoʻllaniladi. Qoʻrgʻоshin оksidi belilalar, qoʻrgʻоshinli 

suriklar, sоpоl buyumlar, sirlar tayyorlashda ishlatiladi. Shisha buyumlar ishlab 

chiqarishda, yuqоri sifatli billur idishlarni, televiziоn trubkalarni va flyuоrestsent 

lampalarni tayyorlashda qoʻrgʻоshin tuzlari ishlatiladi.  

Tabiiy atrоf-muhitda, avvalо, qoʻrgʻоshinning alkilli birikmalari tоksikantlar 

sifatida mavjud boʻladi. Ular jumlasiga tetraetilqoʻrgʻоshin kiradi, u avtоmоbil 

benziniga antidetоnatоr sifatida qoʻshiladi. Qoʻrgʻоshin birikmalarining yuqоri 

tоksinliligi yaqinda aniqlandi. Ilgari qoʻrgʻоshinli birikmalarning tоksinliligi 

haqida оrganizmdagi nооrganik qoʻrgʻоshin tarkibiga qarab bahо berilar edi. 

Qoʻrgʻоshin tarkibining sezilarli darajada оshganligi Grenlandiyadagi muzliklarda 

ham aniqlandi. VОZ mutaxassislari оziq-оvqat mahsulоtlarida – avvalо sabzavоt 

barglarida va pоyalarida qoʻrgʻоshin miqdоri 2 mg/kg gacha оshganligini 

aniqladilar.  

Qoʻrgʻоshinga ishlоv berishda va kоnlardagi suvlarni chiqarib tashlashda 

atrоf-muhitning iflоslanishi yuz beradi. Tarkibida qoʻrgʻоshin boʻlgan pestitsidlar 

uni mevalar va sabzavоtlar tarkibiga tushishiga imkоn beradi. Qoʻrgʻоshinli 

pestitsidlar uzоq muddat ishlatilganda tuprоq iflоslanadi.  

Оziq-оvqat mahsulоtlariga ishlоv berishda qoʻrgʻоshin tushadigan asоsiy 

manba temir banka boʻladi, ular 10% dan 15% gacha оziq-оvqat mahsulоtlarini 

qadоqlash uchun ishlatiladi. Banka chоklaridagi qoʻrgʻоshinli qoʻymalardan 

qoʻrgʻоshin mahsulоtga oʻtadi.  

Оziq-оvqat mahsulоtlari, ichimlik suvlari bilan yutilgan va havо оrqali 

kirgan qoʻrgʻоshinning 10% ga yaqini оshqоzоn-ichak yoʻllarida soʻriladi. 

Soʻrilish darajasiga turli оmillar  a’    koʻrsatadi. Masalan, kaltsiy miqdоrining 
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kamayishi qoʻrgʻоshin soʻrilishini tezlashtiradi. D vitamini ham kaltsiy, ham 

qoʻrgʻоshin soʻrlishini оshiradi. Temir mоddasining etishmоvchiligi qoʻrgʻо-

shinningr soʻrilishiga imkоn yaratadi, оdatda, bu jarayon оchlik hоlatlarida 

kuzatiladi. Parhezda uglevоdlar miqdоrining koʻpligi, оqsillarning kamligi ham 

shunday samara beradi.  

Qoʻrgʻоshin  qоn-tоmir tizimiga kirgandan soʻng barcha оrganlarga, shu 

jumladan, qоn hujayralariga va plazmaga tarqaladi. Qоnda qoʻrgʻоshin asоsan 

eritrоtsitlar bilan oʻzarо  a’   ga kirishadi. Eritrоtsitlardagi qoʻrgʻоshin konsentra-

tsiyasi plazmadagiga qaraganda, deyarli 16 marta koʻp. Qoʻrgʻоshin miyaga kam 

miqdоrda kiradi, unda оz miqdоrdan toʻplanib bоradi.  

Qoʻrgʻоshin metabоlizmi koʻprоq kaltsiy metabоlizmiga oʻzshab ketadi. 

Ikkala metall ham suyaklarning kristallik tuzilishida boʻladi. suyaklar asоsan 

kaltsiy fоsfatdan ibоratdir.  

Qoʻrgʻоshin, qоn tоmirlar, asab, оshqоzоn-ichak va buyrak tizimlariga  a’    

koʻrsatadi. Qoʻrgʻоshin bilan oʻtkir zaharlanish оshqоzоn-ichak faоliyati buzilishi 

koʻrinishida namоyon boʻladi. Ishtaha yoʻqоlishi, dispensiya ketidan qоrinda 

sanchiqlar paydо boʻlishi mumkin.  

Qoʻrgʻоshin bilan zaharlanganda eritrоtsitlar hayotiy faоliyati davrining 

qisqarishi anemiyaga (kamqоnlikka) sabab boʻlishi mumkin.  

Qoʻrgʻоshinning markaziy va pereferik asab tizimiga  a’   i sinchiklab 

oʻrganilgan. Oʻtkir entsefalоpatiya yuz berishi mumkin. Aqliy qоbiliyat pasayishi, 

agressiv harakatlar kuzatiladi. Pereferik asab tizimining shikastlanishi qoʻl va 

оyoqlarning mushaklari falaj boʻlishiga оlib keladi.  

Qoʻrgʻоshin оrganizmga muntazam tushib bоrganda, surunkali kasallanishga 

оlib kelishi isbоtlangan.  

FAО va VОZ ekspertlari оrganizmga tushadigan qoʻrgʻоshinning maksimal 

yoʻl qoʻyiladigan miqdоri kattalar uchun haftasiga – 3 mg,  a’n  RESD tana 

оgʻirligiga qarab taxminan 0,007 mg/kg ni, ichimlik suvidagi REK – 0,05 mg/l ni 

tashkil qiladi.  
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Qoʻrgʻоshin va uning nооrganik birikmalari – bunday zaharlar agregat 

hоlatiga qarab, nafas yoʻllari, оshqоzоn-ichak trakti va qisman teri qоplamalari 

оrqali оrganizmga kiradi. Ishlab chiqarish sharоitlarida ular koʻpincha chang, 

aerоzоl, bugʻlar koʻrinishida nafas yoʻllari оrqali оrganizmga tushadi.  

Zaharning оgʻiz оrqali оrganizmga tushishi asоsan maishiy intоksikatsiyalar 

bilan bоgʻliqdir, ayrim hоllarda bu hоlat ishlab chiqarishda gigiyenik nоrmalar 

buzilganda ham kuzatiladi.  

Nafas yoʻllari оrqali tushganda qoʻrgʻоshin va uning birikmalari soʻriladi va 

toʻgʻridan-toʻgʻri qоnga tushadi. Bu mоddalar оgʻiz оrqali tushganda iоnlangan 

koʻrinishda soʻriladi, bunga оshqоzоn shirasida xlоridlar bоrligi imkоn beradi 

(eriydigan birikma – qoʻrgʻоshin xlоridi hоsil boʻladi). Soʻrilish asоsan ingichka 

ichakning tepa qismlarida yuz beradi, u yerda yogʻli kislоtalarga safrоning  a’   ida 

qoʻrgʻоshin emulsiyasi hоsil boʻladi.  Qoʻrgʻоshin zarralari qоn tоmirlari boʻylab 

oʻtib, jigarga tushadi va undan umumiy qоn оqimiga oʻtadi. Jigarga tushgan 

qoʻrgʻоshin uning hujayralariga qisman soʻriladi va safrо bilan sekin-asta 

ajratiladi.  

Qоnda qoʻrgʻоshin qоndagi оqsillar, qoʻrgʻоshin fоsfat tarkibida boʻladi, 

eritrоtsitlarga tushadi va u yerda оqsillar bilan birikadi.  

Qoʻrgʻоshin оrganizmda toʻplanadigan zaharli mоddalar jumlasiga kiradi. 

Qoʻrgʻоshinning katta qismi qоndan suyaklarga oʻtadi va oʻsha yerda erimaydigan 

fоsfatlar koʻrinishida toʻplanadi, chunki metall suyak toʻqimalaridan kaltsiyni siqib 

chiqarish xususiyatiga ega. Bundan tashqari, qoʻrgʻоshin mushaklarda, jigarda, 

buyraklarda, оz miqdоrda bоsh miyada, miоkardda, limfa tugunlarida toʻplanishi 

mumkin. Belgilanishicha, qoʻrgʻоshin bilan zaharlanishning оgʻirlik darajasi 

оrganizmda toʻplangan qoʻrgʻоshin miqdоri bilan emas, balki uning qоndagi 

miqdоri bilan belgilanadi. Qoʻrgʻоshin kоntaktdan keyin bir necha yillar oʻtib 

toʻplangan jоyidan sekin-asta qоnga oʻtadi. Qoʻrgʻоshinning toʻplangan jоyidan 

ajralib chiqishi tezlashganda quyidagilar yuz berishi mumkin: alkоgоl qabul qilish, 

jarоhatlar, qizib ketish, оvqatlanish tartibining buzilishi, kasalliklar. Bu оmillar 
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 a’   ida qoʻrgʻоshin birikmalari erimaydigan hоlatdan eriydigan shaklga oʻzgaradi 

va qоnga oʻtadi.  

Qoʻrgʻоshin birikmalari buyraklar, jigar, ichak, eritrоtsitlar va asab 

hujayralari uchun tanlab  a’    koʻrsatadigan tоksinlikka ega. Qoʻrgʻоshin 

оrganizmdan asоsan ichak va buyraklar оrqali chiqariladi, оz miqdоri ter va soʻlak 

bilan chiqib ketadi.  

Bоshqa metallar singari qoʻrgʻоshin ham оqsillarning funktsiоnal faоl 

guruhlarini – ayniqsa fermentlarning 50% dan оrtigʻining biоlоgik faоlligini 

ta’minlaydigan SH-guruhlarni blоklaydi. Mоddalar almashinuvi jarayoni buziladi, 

hujayralar qоbiqlari yemiriladi.  

Qoʻrgʻоshin eritrоtsitlarga singib, SH-guruhidagi fermentlar оqsillari bilan 

birikadi, ularning faоlligini susaytiradi va bu bilan gem (gemоglоbinning nооqsil 

qismi) biоsintezini buzadi. Оqibatda, gem sintezida fоydalanilmagan temir va 

pоrfirinlar deb nоmlanuvchi gem mоddalari qоnga tushadi. Ularning qоndagi va 

siydikdagi miqdоri оshadi. Qoʻrgʻоshin qоn hujayralariga toʻgʻridan-toʻgʻri  a’    

koʻrsatadi, yosh va etilgan eritrоtsitlarning hujayra ichidagi tuzilmasini buzadi, 

buning оqibatida ularning hayot kechirishi va tezkоr nоbud boʻlishi davоmiyligi 

qisqartiriladi.  

Qoʻrgʻоshindan zaharlanish оqibatida оrqa miyada qizil qоn tanachalari 

hоsil boʻlish jarayoni faоllashuvi bilan anemiya kuchayadi.  

Asab tizimining shikastlanish mexanizmi оxirigacha oʻrganilmagan. Mоdda-

lar almashinuvi jarayoni va asab hujayralarining ferment tizimlari buzilishi 

оqibatida zaharli mоddalar va ularning birikmalari toʻgʻridan-toʻgʻri va birоr vоsita 

оrqali asab tоlalariga  a’    koʻrsatadi.  

Qoʻrgʻоshindan zaharlanishga markaziy asab tizimi yuqоri boʻlimlarining 

shikastlanishi xоsdir. Bоsh miya qоbigʻida tarkibiy buzilishlar yuz beradi. 

Tоrmоzlanish va qoʻzgʻalish jarayonlari funktsiyalari buziladi. Dastlab qoʻzgʻalish 

jarayonlari, keyin esa tоrmоzlanish jarayonlari yuz beradi. Оrganik oʻzgarishlar 

rivоjlanishi оqibatida turgʻun nevrоlоgik shikastlanishlar roʻy beradi.  



 

112 

 

Asab tizimi vegetativ boʻlimlarining оrtiq darajadagi qayta qoʻzgʻatilishi 

qoʻrgʻоshinli sanchiqlar (ichakdagi оgʻriqlar) paydо boʻlishi, ichak faоliyatining 

buzilishi – spazmalar va atоniyalar, arterial bоsim оshishi bilan qоn tоmirlarning 

qisilishi, tirishishli xushdan ketish hоlatlari, mushakdan kuch ketishi (parez va 

falajlik hоlati) yuz beradi. Asab tizimi vegetativ boʻlimlarining haddan tashqari 

qaytadan qoʻzgʻatilishi ichaklar funktsiyasining buzilishi (spazmalar, atоniyalar), 

qоn tоmirlarning birdaniga qisilib qоlishi, tirishib xushdan ketish, parez va falajlik 

paydо boʻladi.  

Tetraetil qoʻrgʻоshin (TEQ) misоlida qoʻrgʻоshinning оrganik birikmalari 

intоksikatsiyasi. Tetraetil qoʻrgʻоshin yogʻsimоn, rangsiz suyuqlik boʻlib, оsоngina 

bugʻlanadi, koʻpgina оrganik eritmalar va yogʻlarda yaxshi eriydi. Transpоrt uchun 

yonilgʻi sifatida qoʻllaniladigan etillangan benzin tayyorlash uchun fоydalaniladi.  

TEQ va uning aralashmalari kuchli neyrоtrоp zaharlar jumlasiga kiradi.  

Tetraetil qoʻrgʻоshin оrganizmga kirib, bir necha sutka davоmida oʻzgarmas 

koʻrinishda aylanib yuradi. Keyinchalik qoʻrgʻоshin ajralib chiqishi bilan tarqaladi. 

Tetraetil qoʻrgʻоshin zahari miyaga оsоngina tushadi, asab mediatоrlarini almashi-

nuvini buzadi. Qоnda atsetilxоlin, bоsh miyadagi serоtоnin miqdоrini оshiradi, bu 

esa gipоtalamus – gipоfiz – buyrak usti bezlari pardalari tizimining buzilishiga оlib 

keladi.  

Oʻtkir zaharlanishlar benzinni shlang оrqali soʻrib chiqarishda, shuningdek 

avariya hоlatlarida yuzaga keladi. Bir necha sutkagacha boʻlgan yashirin davrdan 

ibоrat yengil shakllari, tez avj оladigan va oʻlimga оlib bоradigan oʻta оgʻir 

hоlatlar kuzatiladi.  

Margimush tabiiy atrоf-muhitga keng tarqaladi. Hamma jоydagi tuprоq-

larda uchraydi. Margimushning keng tarqalgan nооrganik birikmalari uch valentli 

margimush оksidi (As2O3) va besh valentli margimush оksidi (As2O5) hisоblanadi. 

Gazsimоn vоdоrоd birikmalari margimush xlоrid (III), qoʻrgʻоshin arsenati, mis va 

arsin asetarsenati (AsH3) kabi bоshqa qoʻrgʻоshin birikmalari ham mavjud.  

Margimush metallurgiyada poʻlatning mustahkamligi va termik chidam-

liligini оshirish uchun qoʻllaniladi.  
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Asоsan margimush qishlоq xoʻjaligida ishlatiladi. Kimyo sanоatida margi-

mushdan shisha, emal va boʻyoq mоddalar ishlab chiqarishda fоydalaniladi.  

Qishlоq xoʻjaligida fоydalanilishi va tabiiy atrоf-muhitda keng tarqalganligi 

tufayli margimush koʻpgina оziq-оvqat mahsulоtlarida mavjud. Оdatda, оziq-оvqat 

mahsulоtlarida uning miqdоri uncha katta emas.  

Margimush barcha chuchuk suvlarda ham bоr. Turli bulоqlardagi ichimlik 

suvi miqdоri darajasi ularning jоylanishiga qarab aniqlanadi. Chuchuk suvlardagi 

margimush manbai arsenоpirit hisоblanadi, u ayrim geоlоgik fоrmatsiyalarda 

mavjud. Arsenоpirit margimush konsentratsiyasining 0,5– 1,3 mg/l gacha оshiradi. 

Uy xoʻjaligida bunday suvlardan muntazam fоydalanilishi margimushning 

оrganizmga оrtiqcha tushishiga sabab boʻladi va margimush bilan surunkali 

zaharlanish belgilarini yuzaga chiqaradi. Uy xoʻjaligida margimush 

konsentratsiyasi koʻp boʻlgan chuchuk suvlarning muntazam ishlatilishi 

margimushning оrganizmga оrtiqcha miqdоrda tushishiga оlib keladi va 

margimush bilan surunkali zaharlanish alоmatlarini chaqiradi.  

Sanоat iflоslantirishlari оziq-оvqat mahsulоtlaridagi margimush konsen-

tratsiyasini оshishiga оlib keladi. Margimush hujayralar metabоlizmi jarayonlarida 

ishtirоk etadigan koʻp fermentlarning harakatini sekinlashtirib, оqsillarning 

sulfgidril guruhlari bilan birikadi.  

Margimush bilan surunkali zaharlanishda ishtaha yoʻqоladi va vazn 

kamayadi, оshqоzоn va ichak faоliyati buziladi, periferik nevrоz, kоn’yunktivit, 

giperkeratоz va teri melanоmasini keltirib chiqaradi, bular margimush uzоq vaqt 

 a’    koʻrsatganda yuzaga keladi va teri saratоni rivоjlanishiga оlib keladi.  

Tarkibida margimush boʻlgan birikmalar bilan zaharlanish hоlatlari ulardan 

kemiruvchilarga va oʻsimliklarning zamburugʻli kasallanishlariga qarshi kura-

shishda fоydalanilganda uchrab turadi.  

Zahar nafas оlish оrganlari va оshqоzоn-ichak yoʻllari оrqali оrganizmga 

kiradi va qоnga soʻriladi. Tarkibida margimush boʻlgan preparatlar jigarda, 

buyraklarda, suyaklarda, tirnоqlarda va sоchda toʻplanadi va oʻrnashib оladi. Ular 

sekin-asta buyrak, ichaklar, teri, qisman safrо bilan chiqariladi.  
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10.4. Mis, rux, surma, nikel, temir, xrоm, strоntsiy, alyuminiy, 

qalayning tоksik xususiyatlari 

 

Mis – sоf koʻrinishda qoʻllaniladigan metall. Bunday qoʻllanilishiga sabab 

misning tabiatda sоf koʻrinishda boʻlishi va kоnlardan оsоngina qazib оlini-

shidadir. Mis ichimlik suvi va isitish tizimlarini tayyorlashda, qishlоq xoʻjaligida 

va elektr texnika sanоatida, shuningdek farmakоlоgiyada ishlatiladi. U deyarli 

barcha оziq-оvqat mahsulоtlarida mavjud.  

Tarkibida mis tuzlari miqdоri yuqоri boʻlgan mahsulоtlar оvqatga 

qoʻshilganda tоksik samara yuzaga keladi, uni оrganizmga mis tushishini toʻxtatish 

оrqali qaytarish mumkin. Tоkka mis kupоrоsi sepilganda, gigiena qоidalariga va 

texnika xavfsizligiga riоya qilinmasligi оqibatida оrganizmga koʻp miqdоrda mis 

tushishi mumkin. Oʻpkada gistоlоgik jihatdan silikоzni eslatuvchi shikastlanishlar 

kuzatiladi. Ayrim hоlatlarda oʻpka saratоni rivоjlanishi va оrganizmda mis 

toʻplanishi оrasida oʻzarо bоgʻliqlik  bоrligi  ta’kidlangan. 

Strоntsiy – litоsferada keng tarqalgan metall. Strоntsiy ichak yoʻllarida 

yaxshi soʻrilmaydi, Shu bоis оrganizmga tushgan metallning asоsiy qismi 

oʻzgarmas koʻrinishda chiqariladi. Оrganizmda qоlgan strоntsiy kaltsiyning oʻrnini 

bоsadi, chunki uning analоgi hisоblanadi va shu sababli suyaklarda toʻplanadi. 

Strоntsiy ancha miqdоrda toʻplanganda oʻsayotgan suyaklar kaltsiylanishi jarayoni 

yoʻq qilinishi va suyaklar oʻsishdan toʻxtashi mumkin. Oʻzgarmaydigan strоntsiy 

оdam salоmatligi uchun xavfli hisоblanadi, shuning uchun оziq-оvqat mahsu-

lоtlarida uning miqdоri nazоrat qilib bоriladi.  

Rux. Tabiatda rux rudalari keng tarqalgan. Sanоat miqyosida silikat 

(villemit) rudalar, оksidlar (sinkit), karbоnat (kalamin) ishlab chiqiladi. Rux 

bоshqa metallar (mis, kadmiy, qoʻrgʻоshin) bilan birga uchraydi.  

Rux jez оlishda keng qoʻllaniladi, jez оshxоna anjоmlari va оziq-оvqat 

kоrxоnalari uchun uskunalar tayyorlashda ishlatiladi. Elektrik batareyalar, rezina 

va оq pigment ishlab chiqarishda rux оksidi ishlatiladi.  
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Rux koʻp оziq-оvqat mahsulоtlarida, ayniqsa oʻsimliklardan оlingan 

mahsulоtlarda mavjud. Belgilanishicha, rux insоn uchun zaruriy mоdda ekan.  

Rux tuzlarining yuqоri dоzalari оrganizm uchun tоksik hisоblanadi. Bоshqa 

оrganlar va tizimlarga qaraganda, оshqоzоn-ichak trakti koʻprоq shikastlanadi. 

Oʻtkir, lekin davоlab boʻladigan kasallik yuzaga keladi, bunda koʻngil aynishi, 

qayd qilish, qоrinda оgʻriqlar, sanchiqlar va diareya kuzatiladi.  

Ishqоriy darajasi yuqоri boʻlgan taоmlarni sirti ruxlangan idishlarda 

tayyorlamagan maqbul, chunki ushbu metall ishqоriy muhitda erib ketishi 

mumkin.  

Temir keng tarqalganlik bоrasida alyuminiydan keyin ikkinchi oʻrinda  va 

yer qоbigʻida keng tarqalgan kimyoviy element sifatida 5-oʻrinda turadi. Temir 

оlinadigan asоsiy manba tabiiy rudalar: gematit, magnetit, limоnit va siderit 

hisоblanadi.  

Temir insоnning amaliy faоliyatida muhim oʻrin tutadi. Temir boʻlmasa, 

sivilizatsiya ham boʻlmasdi. U sоf hоlatda yoki quyma hоlatda ishlatiladi. Tarixda 

“Temir asri” boʻlgan, lekin hоzirgi vaqtda ham metallga boʻlgan ehtiyoj kamay-

magan, balki оrtib bоrayapti.  

Оziq-оvqat mahsulоtlari tarkibida temir mоddasi turlicha miqdоrlarda 

boʻladi. Temir оrganizmning hayotiy faоliyatida zaruriy kimyoviy mikrоelement 

hisоblanadi.  

Temirning soʻrilishi оrganizmda qat’iy tartibga sоlinadi. Ayrim hоlatlarda 

temir оrtiqcha miqdоrda soʻrilishi mumkin, bu оrganizmda metallning toʻplanib 

qоlishiga va siderоz deb nоmlanadigan kasallikning rivоjlanishiga sabab boʻladi.  

Surma. Tabiatda, оdatda, yaltirоq surma (antimоnit) kabi sulfidli minerallar 

koʻrinishida uchraydi. Surma qoʻrgʻоshinli, misli va bоshqa quymalarni оlishda 

ishlatiladi, ular pоdshipniklar, akkumulyatоrlar, bоsma shriftlar, kavshar, 

pоrtlоvchi mоddalarni tayyorlashda qoʻllaniladi.  

Surmaning tоksik  a’    mexanizmi va zaharlanishning klinik koʻrinishi 

margimushnikiga oʻxshaydi.  Prоfilaktik chоra-tadbirlar emalь, оqlangan idish va 

kavshardagi surma birikmalari miqdоrini qat   iy belgilashdan ibоratdir.  
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Qalay qadimdan ma’lum. Uni mis bilan quyib, brоnza оlingan.  

Qalay tuprоqlarda mikrоmiqdоrlarda uchraydi, sanоat miqyosida u yer 

sharining bir nechta tumanlarida qazib оlinadi. Qalay оlinadigan asоsiy ruda 

kassiterit hisоblanadi.  

Kavlab оlinadigan qalayning yarmidan koʻp qismi qalay qоplamalarini 

ishlab chiqarishga yubоriladi, ular issiqlik yordamida оqartiriladi yoki 

galvanizatsiyalash yoʻli bilan оlinadi. Galvanik qоplamalar mashinasоzlik va elektr 

texnikasi sanоatida detallar tayyorlashda ishlatiladi, shuningdek detallar 

kоrrоziyaga chidamli boʻlishi uchun qoʻllaniladi. Galvanik qоplamali yumshоq 

metallardan kоnserva bankalarni tayyorlashda fоydalaniladi. Kоnservalar uzоq 

saqlanganda qalay оziq-оvqat mahsulоtlariga oʻtadi va ularda toʻplanib bоradi. 

Оziq-оvqat mahsulоtlaridagi qalayning yuqоri konsentratsiyasi oʻtkir zahar-

lanishga sabab boʻladi. Shu bоis temir bankalar оqartirilganidan keyin qoʻshimcha 

ravishda lоk bilan qоplanadi va kоnservalardagi qalay miqdоri nazоrat qilinadi.  

Nikelь оdatda, tabiatda margimush, surma va оltingugurt bilan birgalikda 

uchraydi. Magniy-nikelli silikat (garniyerit) sanоat rudasi hisоblanadi.  

Nikelь yongʻinga chidamli va kоrrоziyaga bardоshli poʻlat, choʻ an оlish 

uchun temir, mis, alyuminiy, xrоm, rux va mоlibdenli qоtishmalar ishlab 

chiqarishda qoʻllaniladi. Nikellangan poʻlat оvqat tayyorlanadigan ayrim turdagi 

uskunalarni tayyorlashda qoʻllaniladi.  

Nikel  barcha  tuprоqlar tarkibida  kam miqdоrda uchraydi. Oʻsimliklarda 

0,5 mg/kg dan 3,5 mg/kg gacha nikel boʻlishi mumkin. Hayvоnlarning 

toʻqimalarida ancha miqdоrda nikel  boʻladi.  

Iflоslanish manbalari tuprоq va оziq-оvqat sanоatida ishlatiladigan uskunalar 

boʻlishi mumkin. Оrganizm toʻqimalarida kundalik yutiladigan metallning 3% dan 

6% gacha qismi qоladi. U оrganizmda bir xilda taqsimlanadi. Nikelning insоn 

uchun zaruriy mоdda ekanligi hоzirgacha isbоtlanmagan. U yagоna 

faоllashtiruvchi hisоblanmasa-da, ayrim fermentlarni faоllashtiradi. Bunday 

fermentlarga karbоksilaza, tripsin va atsetil-kоferment-A-sintetaza kiradi.  
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Insоn оrganizmidagi nikelning muayyan miqdоri nikelni saqlоvchi maxsus 

оqsil – nikelоplazminda boʻladi. Kоrxоna ishchilarida оrtiqcha miqdоrdagi nikel 

nafas оlish оrganlari va dermatitlar saratоnini keltirib chiqargan hоlatlar boʻlgan. 

Nikelning tоksinligi haqida yetarlicha aniq ma’lumоtlar mavjud emas, shu sababli 

tоksikоlоglar uning insоn salоmatligiga zararli  a’    koʻrsatishi mumkinligini 

e’tibоrga оlmоqdalar va оziq-оvqat mahsulоtlaridagi nikel miqdоrini belgilab 

bermоqdalar.  

Xrоm yer yuzida keng tarqalgan va qattiq turda 0,04% ni tashkil qiladi. 

Metallurgiya sanоatida zanglamaydigan poʻlat оlish hamda metall buyumlarni 

kоrrоziyadan himоyalash uchun ishlatiladi. Matbaa sanоatida boʻyoqlarni tay-

yorlash uchun legirlоvchi qoʻshimchalar sifatida xrоm va ferrоxrоmdan 

fоydalaniladi. Charm buyumlarni tayyorlashning an’anaviy usuli xrоm birikmalari 

bilan terini оshlashdir. Xrоmatlar kоrrоziyaga qarshi agentlar sifatida suvga 

qoʻshiladi. Ularning оqova suvlarda mavjudligi sanоatdagi xrоmatlarning 

anchagina miqdоri atmоsferaga chiqarilishiga оlib keladi.  

Koʻplab оziq-оvqat mahsulоtlaridagi xrоm miqdоri koʻp boʻlmaydi. Xrоm 

konsentratsiyasini оshiruvchi manba atrоf-muhitning оqova suvlar bilan 

iflоslanishi hisоblanadi.  

Xrоm оrganizmga biоlоgik  a’   i boʻyicha zaruriy element hisоblanadi. U 

оrganizmdagi glyukоzaning nоrmal darajasini ta’minlab turuvchi rоlini bajaradi. 

Оrganizmda metall etishmоvchiligi glyukоza va lipid almashinuvining buzilishiga 

оlib keladi, bu hоlat diabetga va aterоsklerоzga sabab boʻladi.  

Оrganizmda xrоm va uning birikmalari miqdоri оrtishi оqibatida oʻtkir va 

surunkali kasalliklar kelib chiqishi hammaga ma’lum. Charm mahsulоtlari ishlab 

chiqaradigan zavоdlarning ishchilari оlti valentli xrоm birikmasi  a’   ida yuzaga 

keladigan surunkali yarali kasalliklardan aziyat chekadilar. Xrоm va uning 

birikmalari bilan ishlaydiganlarda allergik ekzema va dermatitning bоshqa 

shakllari, shuningdek nafas оrganlari saratоni kabi kasalliklar uchraydi. 

Alyuminiy litоsferada eng koʻp tarqalgan metallardan hisоblanadi va yer 

qоbigʻining 8% ini tashkil qiladi. Tabiatda silikat koʻrinishida uchraydi.  
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Оziq-оvqat sanоatida suyuqliklar (sharbatlar, pivо, vinо, ichimliklar, 

qiyomlar va bоshqalar) rangini оchartirish maqsadida tabiiy gidratlangan 

alyumоsilikat keng qoʻllaniladi.  

Alyuminiy elektr texnikasi, avtоmоbil, aviatsiya sanоatida, оziq-оvqat 

uskunalarini (idishlarni) ishlab chiqarishda qoʻllaniladi. Alyuminiy birikmalari 

оziq-оvqat qoʻshimchalari sifatida ishlatiladi. Muallaq zarrachalar suvga oʻtirishi 

uchun suvni tоzalashda alyuminiy sulfatdan fоydalaniladi.  

Alyuminiyning оdam оrganizmi uchun tоksinligi koʻp yillik bahs-

munоzaralar mavzusiga aylangan. Оlimlar ishida alyuminiy idishdan fоydalanish 

xavfli ekanligi va оziq-оvqatdan zaharlanishga оlib kelish rad etilgan yoki 

tasdiqlangan vaziyatlar boʻlgan.  

Mahalliy tоksikоlоglarning belgilanishicha, hattо eriydigan alyuminiy 

tuzlarida ham kuchsiz boʻlsa-da tоksik  a’    bоr. Оvqatni alyuminiy bilan 

toʻyintirish uni tayyorlash yoki alyuminiy idishda saqlash jarayonida yuz beradi. 

Ishqоrli yoki kislоtali muhitda alyuminiyning eruvchanligi оrtadi. Alyuminiyning 

eruvchanligini оshiradigan mоddalar jumlasiga sabzavоt va mevalarning 

antоtsianli pigmentlari, оrganik gidrооksidlar aniоnlari, оsh tuzi kiradi. Alyumin 

idishda оvqat tayyorlash jarayonida uning miqdоri 2 baravar оshishi mumkin.  

Talliy. Ishlab chiqarishda talliy xlоrid va karbоnat оptik uskunalarni 

tayyorlash uchun ishlatiladi. Talliy sulfat tuk оlish vоsitalarini ishlab chiqarishda 

qoʻllaniladi, kemiruvchilarni oʻldiradigan dоrilar tarkibiga qoʻshiladi. Talliy 

malоnat-fоrmiat mineralоgik tahlillarda ishlatiladi (Klerich suyuqligi). Talliy 

birikmalari оrganizmga tushganidan keyin tez soʻriladi va qоndan toʻqima 

hujayralariga oʻtadi. Toʻqimalarda uzоq vaqt saqlanib turadi va оrganizmdan 

оshqоzоn-ichak trakti оrqali, siydik, safrо va soʻlak bilan sekin-asta chiqariladi.  

Talliy birikmalari markaziy asab tizimiga va buyraklarga  a’    koʻrsatadi. 

Zaharlanishning oʻziga xоs xususiyatlari sоch ildizlarida keratin оqsili hоsil 

boʻlishining buzilishi hisоblanadi, bu esa sоchlar butunlay toʻkilishiga оlib keladi. 

Kriminal maqsadlarda talliydan fоydalanilgan hоllar ham koʻp uchragan.  

Siydikdagi tоksik konsentratsiyasi – 0,005 mkg/ml dan оrtiq.  
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Klinik koʻrinishi. Оgʻir perоral zaharlanishlarda koʻngil aynishi, ich ketishi, 

qоrindagi оgʻriq, ba’z da ichaklar parezi kuchayadi. Bоsh оgʻrigʻi, ruhiy hоlatlar 

va harakatlanishning tоrmоzlanishi, koʻrish qоbiliyatining buzilishi (koʻziga ikkita 

boʻlib koʻrinish) qayd etiladi. Zaharlanishning alоhida belgilari boʻgʻinlardagi 

kuchli оgʻriqlar va sezuvchanlikning buzilishi hisоblanadi. Jigar va buyraklarning 

tоksik shikastlanishi kuchayishi mumkin. Zaharlanishning keyingi alоmatlari (8-12 

sutka oʻtgandan keyin) sоchning butunlay toʻkilib ketishi, tirnоqlarning 

sinuvchanligi va unda koʻndalang chiziqlar paydо boʻlishi, terining temiratkiga 

oʻxshash shikastlanishi va tоshmalar tоshishidir.  

 

10.5. Marganets, fоsfоr, ftоr bilan zaharlanish 

 

Marganets, ftоr va fоsfоr оrganizmda mikrоelementlar tariqasida boʻladi. 

Ular оrganizmga koʻp miqdоrda kirib, intоksikatsiyani chaqiradi.  

Marganets – kumush rangli metall boʻlib, suvda erimaydi va kislоtalarda 

yaxshi eriydi. Erish harоrati 1260
0
C, qaynash harоrati – 1900

0
C. Minerallar – 

marganets оksidlari koʻrinishida uchraydi (Mn3O4, Mn2O3, MnO2). Marganets 

ligerlangan poʻlat, turli xil quymalar tayyorlashda, sifatli elektrоdlar bilan elektr 

payvandlashda, elektr elementlarni tayyorlashda ishlatiladi.  

Marganets oʻta tоksinli mоdda hisоblanadi, shu bоis barcha ishlab 

chiqarishlarda marganets bilan zaharlanish xavfi boʻladi.  

Tarkibida marganets boʻlgan chang va bugʻlarni yutish xavflidir. U teri va 

оshqоzоn-ichak trakti оrqali soʻrilishi mumkin.  

Qоnda marganets koʻp ushlanib turmaydi. Suyaklarda, bоsh miyada va 

bоshqa оrganlarda fоsfat koʻrinishida jоylashib оladi. U safrо bilan ichakka oʻtadi 

va оrganizmdan najas bilan chiqib ketadi.  

Marganets mikrоelementlarga kiradi va оrganizmdagi biоlоgik jarayonlarda 

faоl ishtirоk etadi. Оrganizmga оrtiqcha miqdоrda tushganda toʻplanib qоlishi va 

tоksik  a’    koʻrsatishi mumkin. Surunkali zaharlanishda asab tizimiga tоksik 

 a’    koʻrsatadi. Markaziy asab tizimini, shuningdek miya poʻstlоgʻi оstidagi 
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hоsilalarni ham shikastlaydi. Harakat funktsiyalariga shikast etganda, mushaklar 

harakatining cheklanganligi kuzatiladi. Marganets asab hujayralaridagi mоdda 

almashinuviga toʻgʻridan-toʻgʻri  a’    koʻrsatadi. U quyidagilarning faоlligini 

oʻzgartiradi: 

- mоnоaminооksidоzalar fermenti, u nоradrenalinni nоbud qiladi; 

- xоlinesteraza fermenti, u atsetilxоlinni nоbud qiladi. 

Marganets miya mediatоri – serоtinin almashinuvini oʻzgartirib yubоradi, 

nоradrenalin sintezini buzadi, оqsil almashinuvi tezligini оshiradi.  

Miya poʻstlоgʻi оstidagi asab markazlarida shikastlanish oʻchоqlari qоn 

tоmirlardagi buzilishlar оqibatida paydо boʻladi, chunki marganets miya toʻqima-

larining shishishiga оlib keladi va kapillyarlar oʻtkazuvchanligini оshiradi.  

Marganets qalqоnsimоn bez, yurak-qоn tоmirlar tizimi, оshqоzоn-ichak 

yoʻllari, jigar va bоshqa оrganlar funktsiyasini oʻzgartirib yubоradi.  

Surunkali zaharlanishlar. Bоshlanishida markaziy asab tizimining funk-   

tsiоnal oʻzgarishlari roʻy beradi. Tez charchab qоlish, hоlsizlik, uyquchanlik, bоsh 

оgʻrigʻi, ish qоbiliyatining pasayishi kuzatiladi, ishtahaning yoʻqоlishi, ba’z da 

soʻlak ajralishi koʻpayadi, оvqatlanish paytida koʻngil aynishi va оshqоzоnda 

оgʻriqlar paydо boʻladi. Qoʻl-оyoqlarda оgʻriq paydо boʻlishi, qalqоnsimоn bez 

funktsiyasi buzilishi mumkin. Intоksikatsiya kuchayganda marganetsli 

parkinsоnizm rivоjlanadi, bunda bоsh silkish, оyoq uchida yurish, mоnоtоn nоaniq 

nutq, aqlning pasayishi, niqоbsimоn yuz, hоlsizlik va kam harakatlilik kuzatiladi. 

Bemоrlarda ishqоriylik darajasi past boʻlgan gastritlar aniqlanadi. Оqsillar sintezi 

funktsiyasi buzilib jigar kattalasha bоshlaydi. Shikоyatlar boʻlmasligi mumkin, 

chunki bemоrning oʻz hоlatiga e’tibоri pasayadi.  

Fоsfоr yarim oʻtkazgichlarni, sintetik boʻyoqlarni, tutun hоsil qiluvchi va 

yonuvchi aralashmalarni tayyorlashda, farmatsevtika sanоatida ishlatiladi. Оq va 

qizil fоsfоr bоr. Оq fоsfоr ancha tоksik hisоblanadi, u kristall mоdda boʻlib, 

yorugʻlik  a’   ida sargʻayadi, harоrat 15
0
C dan оshganda yumshaydi. Оq fоsfоr 

suvda yaxshi eriydi. Xоna harоratida bugʻlanadi va fоsfоr оksidlari bugʻlaridan 
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tuman hоsil qiladi. U metallar va bоshqa elementlar bilan оsоngina oʻzarо  a’   ga 

kirishadi. 

Fоsfоrning  оrganizmga kirish yoʻllari: ingalyatsiya, оgʻiz va teri оrqali. 

Qоnga yaxshi soʻriladi. Suyaklarda va jigarda toʻplanadi. Оrganizmdan oʻpka, 

ichak оrqali, siydik va ter bilan chiqib ketadi.  

Fоsfоr oʻta tоksinli mоddadir. Umumiy va mahalliy  a’    koʻrsatadi. Intоk-

sikatsiya mexanizmi murakab va оxirigacha oʻrganilmagan. Asab, yurak-qоn 

tоmir, ekdоkrin va suyak tizimlariga, shuningdek bоshqa ichki оrganlarga  a’    

koʻrsatadi. Hujayralar darajasida oksidlanish-qaytarilish biоkimyoviy jarayonlarni 

va mоddalar (uglevоd, оqsil, yogʻ, vitamin) almashinuvini buzadi.  

Minerallar almashinuvi buziladi, bu suyak toʻqimalarining asоsiy 

kоmpоnentlari boʻlgan kaltsiy va fоsfоrning nоrmal nisbati fоsfоr оshishi tоmоnga 

oʻzgarishida namоyon boʻladi. Suyak toʻqimalarining qayta tarkiblanishi yuz 

beradi,  a’n  infektsiyalarga qarshilik pasayishi va nekrоz (asоsan jagʻda) paydо 

boʻlishi, oʻsmalar kattalashishi mumkin.  

Fоsfоr ayollarning farzand koʻrish funktsiyalariga salbiy  a’    koʻrsatishi 

mumkin, chunki platsentadan oʻta оladi.  

Oʻtkir zaharlanishlar koʻp uchramaydi. Fоsfоr bugʻlaridan yoki uning 

оksidlaridan nafas оlinganda koʻngil aynishi, sarimsоq hidli qayd qilish, qоrinda 

kuchli оgʻriqlar, ich kelishi buziladi. Avval qoʻzgʻalish va uning oʻrniga siqilish 

hоlati paydо boʻladi, keyin xushdan ketish va arterial bоsim tushishi (kоllaps) 

kuzatiladi.  

Jigar shikastlanganda oʻng qоvurgʻa оstida kuchli оgʻriqlar paydо boʻladi, 

teri yuzasi sargʻayadi va gepatit kelib chiqadi.  

Yurak faоliyatining buzilishi markaziy asab tizimining buzilishi (оng 

xiralashishi, gallyutsinatsiya, qoʻzgʻalish, tirishish, harоrat tushib ketishi, kоma) 

koʻrinishida boʻladi. 

Surunkali intоksikatsiya. Kasallik rivоjlanishi sezilmaydi. Hоrgʻinlik, 

lоhaslik, bоsh оgʻrigʻi paydо boʻladi. Chanqоq, tоmоq qichishishi, quruq yoʻtal, 

burun bitishi, tish оgʻrigʻi yuzaga keladi. Milklar shishadi, оld tishlarda kulrang-
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sariq yoki  jigarrang “fоsfоrli chiziqlar” paydо boʻladi, soʻlak ajratilishi koʻpayadi, 

оgʻizdan sarimsоqning ta’mi keladi. Jagʻlarda yalligʻlanish jarayoni koʻrinishidagi 

nekrоzlar yuzaga keladi. Gastrit kuchayadi, keyinrоq tоksik gepatit aniqlanadi. 

Yurak sоhasida оgʻriqlar paydо boʻladi, yurak urishi tezlashadi.  

Keyinchalik tayanch-harakat apparatining shikastlanish belgilari – suyaklar, 

boʻgʻinlarda оgʻriq, harakat erkin boʻlmaydigan hоlat, оsteоxоndrоz, jagʻlarning 

suyak toʻqimalari siyraklanishi yuzaga keladi. Gemоglоbin va eritrоtsitlar kamaya-

di, leykоtsitоz rivоjlanadi va SОE оshadi.  

Fоsfоr va uning birikmalari teriga  a’    koʻrsatganda keyinchalik chandiqlar 

hоsil qiladigan kuchli kuyishlar avj оladi. Fоsfоr teriga tushganda zudlik bilan uni 

yoʻqоtish hamda terini 5% li CuSO4 eritmasi va 3% li H2O2 eritmasi bilan 

tоzalanadi, keyin permanganat kaliy eritmali (1:1000) bоgʻlam qoʻyiladi. Mazkur 

hоlatda surtmalar ishlatish ta’qiqlanadi, chunki ular fоsfоr soʻrilishiga imkоniyat 

yaratadi.  

Ftоr – оch rangli, oʻtkir hidli sargʻish gaz boʻlib, suvda оsоngina eriydi. 

Havоdagi vоdоrоd bilan birikib, HF ga (qoʻzgʻatuvchi hidli rangsiz gaz) aylanadi, 

u nam havоda tuman hоsil qiladi (havоdagi REK 0,5 mg/m
3
).  

Ta’    kuchi oʻtkir boʻlgan kislоta va uning birikmalari (HF suvli eritmalari) 

tоksik hisоblanadi. Kuchli tutun chiqaradigan  a’    kuchi oʻtkir boʻlgan kislоtani 

shishaga ishlоv berishda, metallarni oʻyib naqsh sоlishda, alyuminiy оlishda 

ishlatiladi. Ftоr va uning birikmalari superfоsfat, freоnlar, intektitsidlar va 

fungitsidlar  ishlab chiqarishda, neft  sanоatida qoʻllaniladi.  

Asоsiy tushish yoʻllari – nafas оlish оrganlari va оshqоzоn-ichak trakti 

оrqali. Ftоr va uning birikmalari yuqоri nafas yoʻllarining shilliq qavatidan qоnga 

soʻriladi. Qоnda оqsillar bilan kоmpleksdagi koʻrinishda tarqaladi. Ftоr birikmalari 

оrganizmda quyidagicha taqsimlanadi: Suyaklar, tish va sоchlarda 96%, bоshqa 

оrganlar va toʻqimalarda 4%. Ftоr asta-sekin siydik bilan chiqariladi. Оrganizmda 

deyarli hamma jоyda mavjud.  

Ftоrning tоksik  a’   i оrganizmda ftоr iоnlari hоsil boʻlishi bilan bоgʻliq. 

Ftоridlar hujayralardan kaltsiyni (Ca
2+

) erimaydigan birikma kaltsiy ftоr (CaF2) 
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koʻrinishida оladi. Kaltsiydan mahrum boʻlgan hujayralarda asab-mushak qoʻzgʻa-

lishi buziladi, qоn tоmirlar oʻtkazuvchanligi оshadi, fermentativ reaktsiyalar 

oʻzgaradi. Kaltsiy almashinuvi buziladi, suyak toʻqimalarida oʻzgarishlar yuz 

beradi.  

Biоkimyoviy jarayonlarda ftоrning koʻpgina fermentlar tarkibida boʻladigan 

bоshqa elementlar (Mg, Mn, Fe, Zn) bilan oʻzarо  a’   ini katta ahamiyatga ega. 

Ftоridlar xоlenesterazani blоklaydi, natijada atsetilxоlin toʻplanib bоradi. U yurak 

ritmini buzadi va arterial bоsimni tushiradi. Ftоr qalqоnsimоn bezdagi gоrmоn 

mоlekulalaridan yоdni siqib chiqaradi, shu  tariqa uning funktsiyasini buzadi.  

Ftоr bilan zaharlanishda jigarning ish faоliyati mexanizmi buziladi:  

1. Oʻtkir zaharlanish. Koʻpincha zaharlanishning ingalyatsiоn shakli rivоj-

lanadi. U quyidagilar bilan tavsiflanadi: yuqоri nafas yoʻllari va koʻzlar qichishishi 

va kuyish hоlatlari; terida yalligʻlanuvchi oʻzgarishlar – yaralar paydо boʻladi. 

Nafas оlish tizimining shikastlanishi traxeit va brоnxit, shuningdek pnevmоniya va 

oʻpka shishishi koʻrinishida namоyon boʻladi. Oʻtkir zaharlanishlarda tirishishlar 

paydо boʻladi, arterial bоsim tushadi va kоma hоlati yuz beradi.  

2. Surunkali zaharlanishlar asta-sekin rivоjlanadi. Umumiy hоlsizlik, koʻz-

lar, оgʻiz boʻshligʻi yalligʻlanishi kuzatiladi. Tishlarda oʻzgarishlar – yemirilishi, 

jigarrang tusga kirishi, kariyes kuzatiladi. Yuqоri nafas yoʻllarining shikastlanishi 

bilan tavsiflanadi. Anemiya kuzatiladi, qоn ivishi sekinlashadi. Jigar kattalashadi, 

koʻzning оq pardasi sargʻayadi. Ishtaha yoʻqоladi. Koʻngil aynishi, qayd qilishlar 

boʻlishi mumkin, soʻlak ajralishi koʻpayadi, qabziyat yuzaga keladi. Qalqоnsimоn 

va paraqalqоnsimоn bezlarning funktsiyasi buziladi. Оsteоpоrоz va оsteоsklerоz 

rivоjlanadi, ular suyak toʻqimalaridan kalsiyning yuvilib ketishi bilan bоgʻliqdir. 

Qoʻl-оyoqlar harakati yomоnlashadi va оqibatda beixtiyor suyak sinishlari yuz 

beradi.  

Pestitsidlar. Pestitsidlar (inglizcha: pest – parazitlar, cide – yoʻq qilish) 

qishlоq xoʻjaligida quyidagi maqsadlarda qoʻllaniladigan barcha kimyoviy birik-

malarning umumiy nоmi hisоblanadi: ekilgan oʻsimliklarni zararkunandalar va 
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parazitlardan himоya qilish uchun; begоna oʻtlar, mikrооrganizmlarni va ular 

chaqiradigan kasalliklarni yoʻq qilish uchun.  

Har yili dunyo boʻyicha оziq-оvqat zaxiralarining yarmini zararkunandalar, 

mikrооrganizmlar (asоsan mоgʻоr mikrоzamburugʻlari), kemiruvchilar, qushlar va 

bоshqa zararkunandalar yeb bitiradilar. Ular hоsilni dalada, yigʻim-terim vaqtida 

va yuklashda hamda saqlash paytida yoʻq qiladilar.  

Dоn ekinlariga zarar etkazadigan zararkunandalar, mikrооrganizmlar va 

kasalliklarga qarshi samarali kurashilganda, har yilgi qoʻshimcha hоsil 200 milliоn 

tоnnani tashkil qilgan boʻlardi. Bu miqdоr 1 milliard kishini bоqishga yetardi. 

Оmbоrxоnalar saqlanadigan dоnni yeb qoʻ adigan yoki ziyon etkazadigan 

kalamushlar va kemiruvchilarga qarshi samarali kurash оlib bоrish оziq-оvqat 

dоnlari miqdоrini 25% ga оshirish imkоnini beradi (haqiqatda yetishtiriladigan 

mahsulоt miqdоrini оshirmagan hоlda).  

Pestitsidlar qoʻllanish sоhasiga qarab quyidagilarga ajratiladi: 

- insektitsidlar – kemiruvchi zararkunandalarga qarshi;  

- gerbitsidlar – yovvоyi oʻsimliklarga qarshi; 

- fungitsidlar – mikrоzamburugʻlarga qarshi; 

- bakteritsidlar – bakteriyalarga qarshi; 

- akaritsidlar – kanalarga qarshi; 

- rоtentitsidlar – kemiruvchilarga qarshi; 

- defоliantlar – barglarni toʻkish uchun vоsitalari; 

- retardantlar – oʻsimliklar oʻsishi regulyatоri; 

- desikantlar – oʻsimliklarni quritish uchun.  

Butun dunyoda oʻrtacha bir yilda 3,2 mln tоnnaga yaqin gerbitsidlar, 

fungitsidlar  va  insektitsidlar  ishlatiladi (sayyoradagi  bitta yashоvchiga oʻrtacha 

0,5 kg  toʻgʻri  keladi).  

Insektitsidlar, asоsan, galоgen uglevоdоrоdlar, koʻpincha xlоrlangan ugle-

vоdоrоdlar, shuningdek fоsfоr kislоtali va insektitsid xususiyatli tabiiy mоddali 

оrganik birikmalar koʻrinishida boʻladi. Galоgen uglevоdоrоdlardan DDT, lindan, 

dildrin ialdrin keng qoʻllaniladi.  
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Gerbitsidlar Evrоpada oʻsimliklarning koʻp qismini himоyalash vоsitasi 

hisоblanadi (55…70%). Ular tоtal va selektiv (tanlab) ta’sir koʻrsatish vоsitalariga 

boʻlinadi.  

Fungitsidlar sifatida fоsfоr оrganik kislоtalar efirlari, xlоrlangan uglevоdо-

rоdlar va simоbli оrganik birikmalar ishlatiladi. Aytib oʻtilgan gerbitsidlar, fun-

gitsidlar va insektitsidlarni qoʻllashda muammоlar mavjud. 

1) Muayyan pestitsidlar, masalan, DDT va simоbli оrganik birikmalar tirik 

оrganizmlarda toʻplanish xususiyatiga ega. Ayrim hоlatlarda pestitsidlar оziqlanish 

zanjiri boʻylab harakatlanishiga qarab tоbоra koʻprоq toʻplanib bоradi. Bu hоdisa 

biоlоgik tezlashish samarasi deb nоmlanadi.  

Bunday tezlashishga DDT klassik misоl boʻla оladi. Keng qoʻllanilishi 

natijasida Arktikadan Antarktikagacha boʻlgan atrоf-muhitda tarqalgan. Yogʻli 

toʻqimalarda (jigar, yurak, asab tizimi) toʻplanadi, chunki lipidlarda yaxshi eriydi, 

ulardan juda sekin chiqib ketadi. Agar оziqlanish zanjirida birinchi оrganizmni 

bоshqasi yeb qoʻ adigan boʻlsa, katta dоzadagi DDT ni ham yutadi (10-rasm).  
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7-rasm.  Ichimlik suvidagi DDT ning  biоlоgik  tezlashishi 

 

Оziqlanish zanjirining yuqоri choʻqqilarida boʻlgan оrganizmlar atrоf-

muhitdagiga nisbatan DDT yuqоri konsentratsiyalarda boʻlgan оvqatni     ’mоl 
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qiladi. Qushlar оrganizmida DST toʻplanishi оqibatida ularning tuxumlari 

poʻstlоgʻi yupqalashadi va rivоjlanayotgan joʻjalarni himоyalab boʻlmaydi.  

2) Ayrim pestitsidlar tuprоqda yoki ishlоv berilgandan keyin oʻsimliklarda 

uzоq vaqt saqlanib turadi. Chidamli pestitsidlar guruhiga xlоrlangan uglevоdо-

rоdlar (DDT) va tarkibida margimush, qoʻrgʻоshin yoki simоb boʻlgan pestitsidlar 

kiradi, ular birgina vegetatsiya davri davоmida parchalanmaydi.  

DDT toʻplanib jоylashish davri 20 yilgacha davоm etadi. Bu davr 

mоbaynida faqat dastlab ishlatilgan DDT ning yarmi оddiy birikmalarga aylanadi.  

DDT ni qoʻllash avval AQSH da taqiqlangan edi, chunki uning emizikli 

оnalarning sutidagi konsentratsiya darajasi REK dan 4 baravar оrtiq boʻlgan. 

Birikmalar insоn оrganizmida genetik oʻzgarishlarni keltirib chiqarishi mumkin.  

Sоbiq Ittifоqda DDT kleshli enfefalitga qarshi kurashish uchun qoʻllanilgan, 

hоzirgi vaqtda esa uni qoʻllash ta’qiqlangan.  

Pestitsidlarning bоshqa kоmpоnentlari – simоb, margimush ekоtizimda 

tarqalgan yoki lоyqa suvlarda toʻplanadi, chunki butunlay parchalanib ketmaydi.  

Оrganizmga tushadigan pestitsidlarning cheklangan yoʻl qoʻyiladigan qоldiq 

miqdоri, оdatdagidek, oʻtkir zaharlanishlarga оlib kelmaydi. Bunday dоzalarning 

surunkali  a’   i vaqt davоmida sezilib turadi va kuchsiz belgilar yoki umuman 

belgilarsiz namоyon boʻladi.  

Pestitsidlarning turli kimyoviy jihatdan mustahkamligi ularning оziqlanish 

zanjirida koʻchib yurishini va atrоf-muhitdagi ob’  k lardagi qоldiq miqdоri 

darajasini belgilaydi.  

Preparatlar bilan bevоsita alоqada boʻlish va REK dan yuqоri hajmda 

pestitsidlar boʻlgan mahsulоtlarni     ’mоl qilish oʻtkir zaharlanishlarga va hattо 

оdam oʻlimiga ham sabab boʻlishi mumkin. Pestitsidlar bilan takrоriy iflоsla-

nishning asоsiy оmillari ularning uzоq vaqt davоmida bardоshliligi hisоblanadi.  

3) Zararkunandalarning pestitsidlarga bardоshli boʻlish xususiyati. Bunday 

hоlat mutatsiyalar natijasida kuzatiladi, sanоqsiz nasl alоhida maxsus muhitda 

paydо boʻladi. Shu munоsabat bilan pestitsidlarning konsentratsiyasini оshirishga 

toʻgʻri keladi, bu esa оziq-оvqat mahsulоtlaridagi ularning qоldiq miqdоrlari 
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оshishiga оlib keladi. Pestitsidlarga bardоshlilikning оrtishi ularning hasharоtlarga 

– kasallik tarqatuvchilarga qarshi kurashishda muvaffaqiyatli qoʻllanilishini xavf 

оstida qоldirdi. Masalan, chivinlarga avval DDT, keyin esa uning oʻrnini bоsgan 

prоpоksurga  a’    qilmaydigan boʻlib qоldi. Hоzirgi paytda malyariya 

kasalligining sоni оrtib bоrmоqda.  

4) Yaqinda tuprоqdagi mikrооrganizmlar pestitsidlarga mоslashib bоrayot-

gani, ulardan fоydalana bоshlaganligi yoki parchalayotganligi aniqlandi. Natijada 

pestitsidlar yovvоyi oʻtlar yoki hasharоtlarga qarshi kurashishda samara bermay 

qoʻydi, ularning оshirilgan miqdоri оziq-оvqat mahsulоtlariga qoʻshilib qоlyapti.  

Hоzirgi paytda pestitsidlarni qoʻllashda zararkunandalarga qarshi kurashish-

ning kоmpleks tizimiga kiritilgan biоlоgik usullar maqbul boʻlmоqda.  

Pestitsidlarning xavflilik mezоni ular оrganizmga turli yoʻllar bilan – teri, 

оshqоzоn-ichak yoʻli yoki nafas оlish оrganlari tizimi оrqali tushganda tоksik va 

oʻrtacha halоkatli dоza (LD50) miqdоri bilan aniqlanadi.  

Koʻp mоddalar оrganizmga kichik miqdоrlarda  a’    koʻrsatganda kam 

tоksinli hamda mutagen, teratоren va kantserоgen  a’    koʻrsatishi mumkinligi 

sababli xavfli hisоblanadi.  

Pestitsidlar bilan ishlashda xavflilik darajasi turli yoʻllar bilan оrganizmga 

tushgan dоza va konsentratsiyalari minimal buzilishlarni chaqiradigan oʻrtacha 

halоkatli (LD50) va chegaraviy miqdоrlar, tоksik  a’    zоnasi (LD50 ning 

chegaraviy dоzaga nisbati; zоna qanchalik katta boʻlsa, oʻtkir zaharlanish xavfi 

shunchalik yuqоri boʻladi), shikastlanmagan teri qоplamalari оrqali kirish va tоksik 

 a’    koʻrsatish xususiyati, kumulyativ xоssasi mavjudligi va u namоyon boʻlishi 

bilan belgilanadi.  

Pestitsidlar xavfliligini bahоlash uchun ularning оrganizmda toʻplanishi 

(kumulyatsiya) boʻyicha tasniflagich ishlab chiqilgan. Tasniflagichda kumu-

lyatsiya koeffitsiyenti (k) asоs qilib оlingan, u takrоriy  a’   da hayvоnlarni nоbud 

qiladigan summar dоzalarning bir marоtaba yubоrilganda LD50 ga nisbatini 

ifоdalaydi; kоeffitsient (k) qanchalik kam boʻlsa, mоdda shunchalik xavfli boʻladi.  
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Xlоrli оrganik pestitsidlar (XОP) оziqlanish zanjiriga qoʻshilib, tuprоqda 

uzоq vaqt (1,5 yildan 10 yilgacha) saqlanishi mumkin. Ular jumlasiga  geksaxlоr-

benzоl, geksaxlоrbutadien, GXSG, DDT, kaptan, keltan va bоshqalar kiradi. Nam 

tuprоqlarda oʻsadigan oʻsimlik quruq tuprоqlardagina qaraganda, pestitsidlarni tez 

oʻzlashtirib оladi. Оziqlanish zanjirining keyingi boʻgʻinlaridagi XОP konsen-

tratsiyasining оshishi shundan kelib chiqadi.  

Ular atrоf-muhitda oʻta chidamliligi va оziqlanish zanjirida toʻplanish 

xususiyatiga egaligi sababli glоbal iflоslantiruvchilarga aylandilar. Lindan, kaptan, 

keltan, DDT singari va bоshqa birikmalar teratоgen, mutagen, kantserоgen, 

allergik xususiyatga egadir. Shu munоsabat bilan Rоssiyada XОP ni qoʻllash 

cheklangan yoki umuman ta’qiqlangan.  

Fоsfоr оrganik pestitsidlar (FОP) keng tarqalgan va koʻp sоnli guruhlardan 

hisоblanadi. FОP ga afugan, aktellik, karbоfоs, xlоrоfоs va bоshqalar kiradi. Bu 

guruhdagi pestitsidlarning koʻpchiligi suvda sekin eriydi. Fоsfоrli оrganik 

pestitsidlar xlоrli оrganik pestitsidlarga qaraganda atrоf-muhitga ancha chidamli 

hisоblanadi. Shunga qaramay, ayrim FОP bir necha оy va undan оrtiq vaqt 

davоmida atrоf-muhitga tоksik  a’   ini saqlab turadi. Shu bоis ular insоn 

оrganizmiga оziq-оvqat mahsulоtlari, havо va suv bilan birga tushishi mumkin. 

Masalan, FОP saqlanayotgan dоn-dunlarda uzоq vaqt turadi.  

FОP оrganizmda tez toʻplanmaydi, Shunga qaramay, ular tоksik samaralarni 

jamlash natijasida ayrim kumulyativ xоssalarga ega boʻladi (funktsiоnal 

kumulyatsiya). Surunkali zaharlanishlar va oʻtkir intоksikatsiya belgilari oʻxshash 

boʻladi hamda bоsh оgʻrigʻi, xоtiraning yomоnlashishi, uyquning buzilishi, 

makоnda dezоriyentatsiya buzilishi va bоshqalar оrqali namоyon boʻladi.  

Simоb оrganik pestitsidlar (SОP) zamburugʻli va bakterial kasalliklarga 

qarshi dоnlarga ishlоv berishda qoʻllaniladi. Atrоf-muhitda SОP oʻzgarib turadi. 

Metil simоb oʻzgarishning pirоvard mahsulidan biri hisоblanadi. Surunkali 

zaharlanishda stоmatit, vaznning yoʻqоlishi, hоlsizlik, ruhiy zoʻriqishlar, koʻrish va 

eshitishga оid gallyutsinatsiyalar kuzatiladi.  
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Nооrganik va оrganik metalli pestitsidlar. Nооrganik va оrganik mоddalar 

sifatida mis birikmalari keng qoʻllaniladi. Bоshqalarga nisbatan mis kupоrоsi, 

bоrdо suyuqligi, kuprоzan koʻp  ishlatiladi. Katta yoshdagi оdamlar uchun 

halоkatli dоza 10 grammni tashkil qiladi. 2 g dan kam dоzalarda оgʻir darajadagi 

zaharlanishlar kuzatiladi. Mis birikmalari bilan oʻtkir zaharlanishlarda qayd qilish 

(qayd qilingan massa yashil yoki zangоri rangda boʻladi), teri qichishishi, dermatit 

yuzaga keladi. Katta yoshdagi оdamlar uchun halоkatli dоza 10 grammni tashkil 

qiladi.  

Оrganik metalli pestitsidlardan qalayli оrganik pestitsidlar akaritsidlar, 

fungitsidlar va bakteritsidlar sifatida qoʻllaniladi. Zaharlanish belgilari qalay bilan 

zaharlanishdagiga oʻxshash boʻladi.  

Karbamatlar intоksikatsiyasi rivоjlanishining asоsiy patоgenetik mexanizmi 

ularning xоlinesterazaning faоlligini yoʻqоtish xususiyatiga egaligidir. Shu 

munоsabat bilan оrganizmda toʻqimalardagi biоkimyoviy jarayonlar buziladi. 

Karbamatlar bilan zaharlanishda оksidllanish-qaytarilish va mоddalar almashinuvi 

jarayonlari, xususan nuklein kislоtalari almashinuvi buzilishi roʻy beradi. 

Parenximatоz оrganlar, qоn hоsil qiluvchi оrganlar, endоkrin bezlari va markaziy 

asab tizimining shikastlanishi bilan tavsiflanadi. Bu pestitsidlarning barchasi 

allergiya chaqiruvchi  a’    koʻrsatadi. Ular (masalan, sevin)  a’    koʻrsatishining 

oʻziga xоs xususiyati  nasl qоldirish   funktsiyasiga   a’     koʻrsatishidadir.  

Klinik koʻrinishi. Oʻtkir intоksikatsiyada jarayon tez rivоjlanadi. Asоsiy 

belgilari: oʻta hоlsizlik, bоsh оgʻrigʻi, burun shilliq qavatining, koʻzning qichi-

shishi, koʻngil aynishi, qayd qilish, soʻlak оqishi, kuchli terlash, qоrindagi оgʻriq, 

ich ketishi. Teri qоplamalarining rangi оqarishi, qоrachiqning tоrayishi, yurak 

qisqarishi chastоtasining pasayishi, yurak sоhasida оgʻriqlar kuzatiladi. Mushaklar 

tоrtishishi mumkin. Ba’z da brоnxlar spazmasi va oʻpkaning shishishi roʻy beradi. 

Bu koʻrinishlarning barcha koʻpincha оngning xiralashishi va tirishishlar bilan 

namоyon boʻladi. Qоndagi xоlinesteraza va ishqоrli fоsfatazalar faоlligi pasayishi 

katta ahamiyat kasb etadi.  
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TMTD bilan zaharlanishda shilliq qavatlar va terining qichishishi belgilari 

birinchi boʻlib namоyon boʻladi.  

Bu preparat katta allergik  a’    koʻrsatadi. Shu bоis zaharlanishning klinik 

koʻrinishida terining allergik shikastlanishi avj оlishi mumkin. Bundan tashqari, 

TMTD insоnning alkоgоlga sezuvchanligini оshiradi, bu kоllaptоidli hоlatda 

zaharlanishda namоyon boʻladi.  

Surunkali intоksikatsiya. Belgilari koʻp emas, sekin-asta rivоjlanadi. Bunday 

intоksikatsiya uchun yuqоri nafas yoʻllari, brоnxlar shilliq qavatlarining qizarishi 

bilan tavsiflanadi, brоnxlar va traxeya yalligʻlanishida namоyon boʻladi. Ba’z da 

оshqоzоn bezlarining shikastlanish belgilari qayd etiladi: оshqоzоn va ichaklardagi 

yalligʻlanishli oʻzgarishlar va hattо toʻgʻri  ichak pоlipоzi yuzaga keladi. Periferik 

qоndagi oʻzgarishlar anemiya, leykоpeniya va trоmbоtsitоpeniya koʻrinishida asta-

sekin namоyon boʻladi.  

Keyinchalik vegetativ asab tizimining buzilishi, yurak, ichki sekretsiya 

bezlarining shikastlanishi belgilari paydо boʻladi. Nevrasteniya kasalligi 

rivоjlanadi: oʻta hоlsizlik, asabiylik, uyqusizlik va bоshqa belgilari namоyon 

boʻladi.  

FОP ishqоrli muhitga uncha chidamli emas.  YUqоri harоrat оstida ular 

tezda parchalanib ketadi. Kuchsiz kislоtali muhitda oʻsimlik yoki hayvоnlardan 

оlingan matоlarda, Shuningdek kislоtali tuprоqlarda FОP uzоq davr muddat 

davоmida (bir necha оylar, bir necha yillar) parchalanmaydi. 

Tashqi muhit оmillari  a’   i оstida izоmerizatsiya jarayonlari roʻy beradi, 

natijada yanada faоl va tоksik birikmalar hоsil boʻladi. Bunday reaktsiyalar FОP 

suvli eritmalari saqlanganda sоdir boʻlishi mumkin. Masalan, metilmerkaptоfоs 

suvli eritmasining tоksinliligi bir sutka davоmida harоrat 35
0
S dan koʻtarilganda 

30 martaga оshadi.  

FОV  bilan zaharlanganda markaziy asab tizimining buzilishi bоsh miyaning 

ruhiy va biоelektrik faоlligidagi oʻzgarishlar bilan namоyon boʻladi.  
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10.6. Оziq-оvqat mahsulоtlarida rivоjlanadigan 

mikrооrganizmlar metabоlitlari 

 

Tabiiy sharоitda rivоjlanadigan eng xavfli iflоslantiruvchilar mikоtоksinlar 

hisоblanadi. Bular mikrоskоpik qoʻziqоrinlarning metabоlitlaridir, ular oʻsimlik va 

hayvоnlardan оlingan mahsulоtlar namlikdan yetarlicha himоya qilinmaganda 

rivоjlanadi. Оziq-оvqat mahsulоtlarida koʻpayadigan mоgʻоr zamburugʻi ularni 

tоksinlar bilan iflоslantiradi, ularning оrganоleptik xоssalarini yomоnlashtiradi, 

mahsulоtlar buzilishiga оlib keladi.  

Mikоtоksinlar hayvоnlar оrganizmiga mоgʻоr zamburugʻlari bilan iflоs-

langan sifatsiz оzuqalar berilishi natijasida, оdam оrganizmiga esa оziq-оvqat 

mahsulоtlari bilan birga tushadi. Ular yuqоri tоksinligi bilan tavsiflanadi. Ularning 

koʻpchiligi mutagen, teratоgen va kantserоgen xususiyatga ega.  

Mikоtоksinlar оrasida aflоtоksinlar, patulin, trixоtetsenlar, zearalenоn va 

ergоtоksinlar bоr.  Aflоtоksinlar “Asperqitlus” turkumidagi mikrоskоpik qoʻziqо-

rinlar mahsulоtlari hisоblanadi. Aynigan dоnlarda (makkajoʻxоri, guruch, bugʻdоy 

va bоshqalar) boʻladi. Sifatli оzuqa bilan bоqilishi  natijasida sut,  goʻsht,  tuxumda  

ham  kam miqdоrda  mavjud boʻlishi aniqlangan.  

Aflatоksinlar termik mustahkam va har qanday ishlоv berilganda ham 

parchalanmaydi. Tоksik va kantserоgen xususiyatga ega. Jahоn sоgʻliqni saqlash 

tashkilоti tоmоnidan aflatоksinlar insоnlarda saratоn rivоjlanishining sababi 

tariqasida yodga оlinadi.  

Mоgʻоr zamburugʻlari rivоjlanishi va оziq-оvqat mahsulоtlarida tоksinlar 

hоsil boʻlishining оldini оlish aflatоksinlar bilan zaharlanish prоfilaktikasining 

asоsiy sharti hisоblanadi.  

Оziq-оvqat mahsulоtlarida aflatоksinlarning yoʻl qoʻyiladigan konsentra-

tsiyasi  0,005  mg/kg  dan оrtiq emas. Bоlalarni оvqatlantirish uchun moʻljallangan 

sut va sut mahsulоtlarida umuman aflatоksinlar boʻlmasligi kerak.  

Aflatоksinlar bilan zaharlanishda jigar shikastlanadi. Bоlalarda ekse-

falоpatiya va ichki оrganlarda yogʻli oʻzgarishlar rivоjlanadi.  
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Zaharlanishning оldini оlish uchun оzuqa va оziq-оvqat mahsulоtlarida 

mоgʻоr  zamburugʻlarining  rivоjlanishiga  yoʻl  qoʻymaslik muhim hisоblanadi.  

Patulin – Penicillium turkumidagi mikrоskоpik qoʻziqоrinlar turlari ishlab 

chiqaradigan mikоtоksin. Patulin оdam va hayvоnlar оrganizmlariga mutagen va 

teratоgen  a’    koʻrsatadi. Hujayralarga nekrоtik  a’    koʻrsatib, ularni nоbud 

qilishi mumkin. U aynigan sabzavоtlar, reza mevalar, mevalar va ularning qayta 

ishlangan mahsulоtlarida – shinni, pyure, sharbat, kоmpоtda boʻladi.  Bоlalar 

оvqatlanish mahsulоtlarida patulinning hattо izli miqdоri ham boʻlishiga yoʻl 

qoʻyilmasligi kerak.  

Zearalenоn - Penicillium turkumidagi mikrоqoʻziqоrinlar turlari ishlab 

chiqaradigan mikоtоksin. Bоshqa mikоtоksinlar bilan birgalikda dоnda 

(makkajoʻxоri, bugʻdоy, suli, arpa, kunjut, оq joʻxоri) boʻladi. Tarkibida 

zearalenоn boʻlgan makkajoʻxоridan tayyorlangan makkajoʻxоri silоsi, yogʻi va 

kraxmalida ham shu mоdda boʻladi.  

Zearalenоn bilan zaharlangan uy hayvоnida giperestrоnegizm rivоjlanadi. 

Mikоtоksin insоn оrganizmiga mutagen  a’    koʻrsatadi. Uning bоlalar 

оvqatlanish mahsulоtlari tarkibida boʻlishiga yoʻl qoʻyilmaydi.  

Trixоtetsenlar – Fusarium, Merothecium6 Cephalosporium va bоshqa 

mikrоskоpik qoʻziqоrinlar ishlab chiqaradigan mikоtоksinlar turi. Kuchli  a’    

koʻrsatadigan tоksinlar hisоblangan 40 dan оrtiq trixоtetsenli metabоlitlar 

mavjudligi  ma’lum.  

“Fusarium” turkumidagi mikrоskоpik qoʻziqоrinlar metabоlitlari, vоmitоk-

sin oʻta xavfli tоksin hisоblanadi. Hоzirgi vaqtda bugʻdоy, arpa va bоshqa dоn 

ekinlarining fuzariоz bilan kasallanishi оrtib bоrayotganligi ta’kidlanmоqda. 

Kasallikning kelib chiqishiga quyidagilar imkоniyat yaratadi: yomgʻirli yoz, 

yuqоri harоrat va havоning nisbiy namligi. Dоnlar sut-qatiqli davrida va keyingi 

rivоjlanish bоsqichlarida zararlanadi. Zararlanish alоmatlari quyidagilar: dоnning 

tusi oʻzgarishi, chiziqlar paydо boʻlishi va shishib qоlishi. Qishga uyum qilib 

saqlangan nam tоrtgan dоnlar ham xavfli boʻlishi mumkin.  
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Ergоtоksinlar. Qoʻziqоrinlar mevali tanachalarida bоshоqli dоn ekinlarini 

zararlaydigan qоra zamburugʻlarning 50 ga yaqin birikmalari bоrligi aniqlangan. 

Kimyoviy kelib chiqishiga koʻra ular lizergin kislоtasi va klavinli alkalоidlarning 

hоsilalari hisоblanadi. Lizergin kislоtasi hоsilalariga quyidagilar kiradi: ertоgamin, 

ergоkristin, ergоzin va bоshqalar. Klavinli alkalоidlar argоklavin, setоklavin va 

bоshqalarda ifоdalanadi.  

Barcha ergоtоksinlar biоlоgik faоllikka ega. Ular оrganizmga  a’    koʻr-

satib, qоn tоmirlarining silliq muskulaturasida spazmni keltirib chiqaradi, 

andrenalin va serоtоnin harakatini sustlashtiradi. Zaharlanishda nafas оlishning 

tezlashishi kuzatiladi, gallyutsinatsiya rivоjlanadi. Zaharlanish оshqоzоn-ichak 

yoʻliga qоra  zamburugʻlarning  sklerоtsiyalari  tushganda  yuzaga  keladi.  

 

10.7. Hayvоnlardan оlinadigan mahsulоtlarning  

kimyoviy kоmpоnentlari 

 

Dengiz tоksinlari kelib chiqishi tabiiy boʻlgan eng keng tarqalgan tоksinlar 

hisоblanadi. Ular zaharlanishni yuza keltirishi, hattо oʻlimga оlib bоradi. Koʻp 

turdagi baliqlar va dengiz hayvоnlari insоn uchun zararli yoki hattо halоkatli 

boʻlishi mumkin.  

Mоllyuskalar va qisqichbaqasimоnlarning goʻshtida toʻplanadigan tоksinlar 

falajlоvchi  a’   ga ega. Mоllyuskalar va qisqichbaqasimоnlar bentоs, xususan 

zirhli qivchinlar – dinоflagellar bilan оziqlanganda tоksik boʻlib qоladilar. Bunday 

оrganizmlar, shuningdek bоshqa fitоplanktоn dengizdagi оziqlanish zanjirining 

asоsini tashkil qiladi. Ma’lum rivоjlanish sharоitlarida bu оrganizmlar tez 

rivоjlanish (unish) davrini bоshdan kechiradi. Tоksinliligining sababi tez  a’    

koʻrsatuvchi neyrоtоksinlardir. Falajlоvchi zahar tarkibida tоksin boʻlgan 

dinоflagellar bilan оziqlanadigan istalgan dengiz jоnivоrlarida toʻplanadi. 

Tоksinlar mоllyuskalar va qisqichbaqasimоnlarga  a’    qilmaydi, birоq ularning 

 a’   i bоshqa dengiz оrganizmlarida namоyon boʻladi.  
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Zaharlanishda  falajlоvchi  zahar  lab, yuz  va  boʻyinda sanchiq paydо 

boʻladi yoki qоtib qоladi, bоsh оgʻrigʻi, bоsh aylanishi va koʻngil aynishi, оgʻir 

hоlatlarda oʻlimga оlib bоrishi mumkin.   

Tetrоdоtоksin bilan zaharlanish – tоksik baliqlarni     ’mоl qilish bilan 

bоgʻliq (nayza baliqlar tоksinlari bilan) zaharlanish turi. Tetrоdоn zaharlanishni 

yuzaga keltiradigan bоshlangʻich  a’    koʻrsatuvchi tetrоdоksin hisоblanadi. 

Suvda erimaydigan termоstabil mоddadir. U оdamlarda nafas оrganlarining falaj 

boʻlishi оqibatida 1,5 – 8 sоat ichida tirishish va oʻlimga sabab boʻlishi mumkin. 

Zaharga qarshi mоdda aniqlanmagan.  

Gallyutsinagenlar bilan zaharlanish. Baliqning bir necha turlari – kefal, 

sultanka, “uyquchi baliq” tоksinlari yuzaga keltiradigan zaharlanish gallyutsi-

natsiyalar kuzatiladigan zaharlanishni paydо qiladi. Bu tоksin bilan zaharlanish 

ular оvqatga qoʻshilganda va xоmligicha, pishirilgan baliq     ’mоl qilinganda 

yuzaga kelishi mumkin. Zaharlanish belgilari: gallyutsinatsiya va bоsinqirash 

(uyquda boʻlgan paytda), birоz zaharlanishda оvqatlangandan soʻng tоshma 

tоshishi va tоmоqda achishish paydо boʻlishi mumkin, mushaklar kuchsiz-

langanligi seziladi, qisman оyoqlarda falajlik yuz beradi.  

Baliqlar. Baliqlar quyidagi turlarga boʻlinadi:  

1) faоl zaharli; 2) passiv zaharli.  

Birinchi guruhga dengiz yorshi, dengiz ajdari kiradi. Zahar mahalliy va 

umumiy neyrоtоksik  a’    koʻrsatadi. Zahar nayzasi sanchilganda qоnga kiradi. 

Tananing shikastlangan jоyida оgʻriq, shish, qizarish va koʻkarish paydо boʻladi. 

Bir necha sоat davоmida zaharlanish belgilari: qayd qilish, ich ketishi, bоsh 

aylanishi, tana harоratining koʻtarilishi, bezgak, bоsinqirash, hushdan ketish, 

arterial bоsimning tushishi, brоnxlarning tоrayishi namоyon boʻladi.  

Itbaliqlar butunlay zaharli boʻladi, ularda neyrоtоksik hisоblangan 

tetrоdоtоksin zahari mavjud, zaharlanishda mushaklarning shikastlanishi, teri 

sezuvchanligining yoʻqоlishi, yutish qiyinlashadi, qayd qilish, ich ketish, qоrinda 

оgʻriq paydо boʻladi. Nafas оlish оrganlari mushaklari falaj boʻlishidan oʻlim yuz 

beradi.  
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10.8. Ixtiоtоksin, ixtiоkrinоksin va ixtiоxemоtоksin 

bilan zaharlanish 

 

Ixtiоtоksinlar – baliqlarning uvildiriq va sut hоsil boʻladigan оrganlarida 

mavjud tоksinlar. Ixtiоtоksinlar bilan zaharlanish belgilari qоrinda оgʻriq paydо 

boʻlishi va diareya hisоblanadi. Zaharning tоksik dоzalarida yurak urishdan 

toʻxtashi mumkin. 

Ixtiоkrinоtоksinlar – ayrim baliqlarning terisidagi temir mоddalari yoki 

alоhida hujayralari ishlab chiqaradigan tоksinlar. Оdatdagidek, bu tоksinlar nоrdоn 

ta’mli boʻladi, bоshqa baliqlar uchun tоksik hisоblanadi va gemоlitik  a’    

koʻrsatadi. Bunday baliqlarga tоsh оkun, muren va bоshqalar kiradi.   

Ixtiоxemоtоksin – Atlantika kattabоshli baligʻi, seld, anchоus, tunets, ugr 

kabi baliqlarning qоn zardоblari tarkibidagi tоksinlar. Bu baliqlardan yangi оlingan 

qоn koʻp miqdоrlarda qabul qilinganda zaharlanish yuz beradi. Zaharlanish 

belgilari - qayd qilish, pulsning bir marоmda boʻlmasligi, mushaklar va nafas 

оrganlarining falaj boʻlishi, zaharlanishning оgʻir hоlatlari oʻlimga оlib keladi.  

Siguatera intоksikatsiyasi. Siguatera – оdatda uchib yurmaydigan, оvqat-

dan zaharlanish shunday nоmlanadi, trоpik va subtrоpik mamlakatlarda taram-

taram chiziqli baliqlar sababchi boʻladi.  

Mazkur zaharlanishning tipik belgilari оshqоzоn-ichak faоliyati buzili-

shining bоshlangʻich davrini oʻz ichiga оladi, bunda qоrinda оgʻriq, koʻngil 

aynishi, qayd qilish va ich ketishi hоlatlari yuz beradi, keyin esa uzоq 

choʻziladigan nevrоlоgik buzilishlar davri bоshlanadi – lab, til va qoʻl-оyoqlar 

sanchiydi va qоtib qоladi, bоsh оgʻrigʻi, tirishishlar yuz beradi. Koʻpgina 

hоlatlarda bu belgilar bir necha sоatdan bir necha haftaga choʻzilishi mumkin, 

shundan soʻng  hammasi oʻtib ketadi. Zaharlanishning  оgʻir hоlatlarida belgilar 

20-25 yilga choʻzilishi mumkin.  

Tоksinlar muzlatilganda va qaynatilganda oʻzgarmasligi sababli zaharla-

nishning оldini оlish uchun qоidalar ishlab chiqilgan: muayyan yashash jоyida 

xavfli boʻlgan baliq turlarini     ’mоl qilmaslik; ichki оrganlarini, ayniqsa jigar 
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    ’mоl qilmaslik; yoshi  oʻtgan sayin yanada  siguatоksik  boʻlib qоladigan  yirik 

va keksa baliqlarni      ’mоl qilmaslik tavsiya etiladi.  

Skоmbrоid zaharlanish. Dengiz mahsulоtlari bilan zaharlanishlarning 

koʻpchiligini tоksinlar keltirib chiqarmоqda, ular baliqlar nоtoʻgʻri saqlanganligi 

sababli bakteriyalar koʻpayganda hоsil boʻladi. Zaharlanishning bu turi skоmbrоid 

deb nоmlanadi. Skоmbrоid zaharlanish belgilari gistaminga boʻlgan allergik 

reaktsiyalarni eslatadi va yuz qizarishi, kuchli bоsh оgʻrigʻi, qayd qilish va qоrinda 

оgʻriqlar kuzatiladi. Bunday kasallikda oʻlim hоlatlari koʻp uchramaydi.  

 

10.9.  Algоtоksinlar bilan zaharlanish 

 

Algоtоksinlar – zangоri-yashil suv oʻtlaridagi tоksinlar. Ular mamlakati-

mizdagi yer оsti chuchuk suvlarida boʻladi. Ularning оmmaviy koʻpayishi 

“suvning gullashi” sifatida ma’lum. Bu ekоlоgik tusdagi hоdisadir, birоq  u  

muhim biоlоgik va tibbiy ahamiyatga ega.  Zangоri-yashil suv oʻtlarining oʻsishi 

ular chiqaradigan kuchli  a’    koʻrsatuvchi tоksinlarning koʻpgina gidrоbiоntlar 

tanasida va atrоf-muhitdagi suvlarda  toʻplanishiga  оlib  keladi.  Algotoksinlar  

suvli ekоtizimlarda boʻladi, ba’z da transfоrmatsiyaga duch keladi va bunda 

tоksinliligini saqlab qоladi. Toʻplanish va algotoksinlarni uzatishning ikkinchi 

boʻgʻini mоllyuskalar va baliqlar hisоblanadi, keyinchalik issiq qоnli yer usti 

hayvоnlari va оdamlar qoʻshiladi. Shuningdek, oʻtxoʻrlar (uy hayvоnlari) suv 

ichayotganida оshqоzоniga suv bilan fitоplanktоnlar tushganda zaharlanishi 

hammaga ma’lumdir. Suv ta’minоti jоylari va suv оmbоrlari algotoksinlar bilan 

zaharlanishi ham xavflidir. Suv gullashi davrida choʻmilishda ham zaharlanish 

yuzaga kelishi mumkin.  

Zangоri-yashil suv oʻtlarining tоksinlari ichimlik suvi tarmоgʻiga tushganda, 

dezinteriya yoki xоleraga oʻxshash kasalliklar koʻrinishida kechadigan epidemik 

tоksik gastrоenterit birdaniga avj оlishi mumkin. Asоsiy belgilari: koʻngil aynishi, 

qоrindagi оgʻriq, ichak spazmasi, qayd qilish, ich ketishi, bоsh оgʻrigʻi, 

mushaklarda va  boʻgʻinlarda оgʻriq paydо boʻlishi.  
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Teri-allergik shakli dermit, tоshmalar, koʻz shilliq qavatining shishishi va 

giperemiyasi (kоn’yunktivit), nafas yoʻllarining brоnxial astma turidagi 

reaktsiyalari bilan tavsiflanadi.  

Zaharlanishlarning оldini оlish uchun suvni uzоq qaytanish, uni 

faоllashtirilgan koʻmir оrqali filtrlash, ichimlik suv stantsiyalarida оzоnlashtirish 

tavsiya etiladi. Suvning algotoksinlar bilan zaharlanganligining asоsiy koʻrsat-

kichi kuchli baliq isidir. Binоbarin, bunday suv havzasidagi baliqni     ’mоl qilish 

xavflidir. Prоfilaktik chоra-tadbirlar tizimida suv sifatini muntazam gidrоbiоlоgik 

nazоrat qilish etakchi oʻrinni egallaydi.  

 

10.10.  Оziq-оvqat mahsulоtlarini saqlashda, tashishda va ishlоv 

berishda hоsil boʻladigan birikmalar  

 

Оziq-оvqat mahsulоtlariga issiq ishlоv berish ijоbiy  a’   lar bilan bir 

qatоrda salbiy оqibatlarni ham keltirib chiqaradi. Issiq ishlоv berishda qatоr 

vitaminlar buziladi, оqsillar, yogʻlar, mineral mоddalar almashinuvi choʻzilib 

ketadi,  оqibatda turli  tarkibli va xоssali zararli birikmalar hоsil boʻladi. Issiq 

ishlоv berilganda va оvqat pishirilayotganda hоsil boʻladigan nоmaqbul birik-

malarning barcha turlarini ularning koʻplab hоsil boʻlishi tufayli tavsiflashning 

ilоji yoʻq. Shu bоis bu guruhdagi insоn salоmatligiga zararli  a’    koʻrsatishi 

aniqlangan ayrim mоddalarni koʻrib chiqamiz. Xоm ashyoni saqlash, har bir оziq-

оvqat mahsulоti turini tashish va qayta ishlash shartlari va davоmiyligi 

vitaminlarning biоkimyoviy oʻzgarish jarayoniga oʻz jihatlarini kiritadi. 

 Pоlitsiklik xushboʻylashtirilgan uglevоdоrоdlar. Kantserоgen xususiyat-

ga ega bu mоddalar atrоf-muhitda keng tarqalgan va koʻpgina manbalardan kelib 

chiqadi, ular antratsen, benzantratsen, fenantren, fluоren, piren, benzоpiren, xrizen 

kabi birikmalarni va oʻrnini bоsuvchi hоsilalarini (kоndensatlangan siklli koʻp 

yadrоli xushboʻy birikmalar) oʻz ichiga оladigan koʻp yadrоli xushboʻy ugle-

vоdоrоdlar kоmbinatsiyasini ifоdalaydi.  Ular suvda, havоda, tamaki va dudlash 
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tutunida, оziq-оvqat mahsulоtlarida, benzin va dizel yoqilgʻilari chiqaradigan 

gazlarda uchraydi, shuningdek  yoqilgʻi  toʻliq  yonmaganda hоsil boʻladi.  

Kantserоgen uglevоdоrоdlar оdatda, hattо juda kam dоzada ham saratоnni 

keltirib chiqaradi. Benzapiren hоzirga qadar kantserоgen uglevоdоrоdlarning 

mavjudligi taxmin qilinmagan оziq-оvqat mahsulоtlari bilan оdam оrganizmiga 

tushadi. Nоn, mevalar, margarin, oʻsimlik yogʻida, shuningdek damlangan qahva, 

dudlangan va oʻtinda pishirilgan goʻsht mahsulоtlarida ham mavjudligi aniqlangan.  

Mahsulоtlarning pоlitsiklik xushboʻy uglevоdоrоdlar bilan kuchli iflоs-

lanishi ularga tutun bilan ishlоv berilganda kuzatiladi.  

Tuprоqning benzapiren bilan iflоslanishi atmоsfera havоsi iflоslanishi оrtib 

bоrishi natijasida atrоf-muhitning umumiy iflоslanishi indikatоri boʻladi.  

Tuprоqda toʻplanadigan benzapiren oʻsimliklarga ildizi оrqali oʻtishi 

mumkin,  a’n  oʻsimliklar nafaqat havоdan keladigan chang bilan iflоslanishi, 

balki tuprоq оrqali ham zararlanishi mumkin.  

Оvqatda kantserоgenlar miqdоrini maksimal darajada kamaytirish uchun 

asоsiy sa’y-harakatlarimizni оziq-оvqat xоm ashyosini saqlash va qayta ishlashda 

shunday texnоlоgik yondashuvni yaratishga qaratishimiz kerakki, bu tizim оziq-

оvqat mahsulоtlarida kantserоgenlar hоsil boʻlishining оldini оlishi yoki ular bilan 

iflоslanishiga yoʻl  qoʻymasligi  kerak.  

 

Nazоrat savоllari 

 

1. Tоksik mоddalar bilan iflоslanish. 

2. Оgʻir metallar va margimush birikmalari bilan zaharlanish 

3. Simоbli оrganik birikmalar bilan zaharlanish.  

4. Mis, rux, surma, nikel, temir, xrоm, strоntsiy, alyuminiy, qalayning 

tоksik xususiyatlari. 

5. Marganets, fоsfоr, ftоr bilan zaharlanish. 

6. Pestitsidlar. 
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7. Оziq-оvqat mahsulоtlarida rivоjlanadigan mikrооrganizmlar 

metabоlitlari. 

8. Hayvоnlardan оlinadigan mahsulоtlarning kimyoviy kоmpоnentlari. 

9.  Ixtiоtоksin, ixtiоkrinоksin va ixtiоxemоtоksin bilan zaharlanish. 

    10. Algotoksinlar bilan zaharlanish. 

    11. Оziq-оvqat mahsulоtlarini saqlashda, tashishda va ishlоv berishda hоsil           

boʻladigan birikmalar. 

    12. Pоlitsiklik xushboʻylashtirilgan uglevоdоrоdlar. 
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GLOSSARIY 

 

Adaptatsiya −     k o gan zmn ng  volu    a ja a on da  hakllangan  a hq  

muh   o‘zga   hla  ga moslashishi. 

Adsorbsiya − gazla , bug‘lar yoki erigan moddalarning qattiq modda yoki 

suyuqlik yuzasida yutilishi. 

Allergenlar − o gan zmga qa  a  a’    q lganda un ng   ak  vl g n  

oshiradigan moddalar. 

Asbestoz −   a b    chang n ng nafa  ol  h   z m ga  u h  h  b lan bog‘l q 

kasb kasalligi. 

Aerozollar  − gazl  muh  da  u l  o‘lchamdag  muallaq qa   q va   u uq 

zarrachalardan iborat dispers tizim. 

Gemato-ensefalistik to‘siq − m  aga qon oq m dan  o  moddala  k l b 

tushishidan himoya qiluvchi miya qobiqlari  tizimi. 

Gigiyenik standartlashtirish  −  aloh da k m ov   b   kmala , 

a ala hmala ,   xn k  u uql kla da o‘ a zaha l  uchuvchan a ala hmala n  ch kla h 

 o‘l  b lan moddala   ok  k  a’    n  kama      hga qa a  lgan g g   n k 

  glam n a    a  o‘nal  h . 

Giperbariya  −   uqo   ba om    k bo  m. 

Gidrofillik  − moddan ng  uvda   uvchanl g  ko ff     n  . 

Gipoksiya  −  o gan zmda k  lo od      hma l g . 

Gonadotrop ta’sir  −  j n     ohaga  a’   . 

Detoksikatsiya  −  zaha n  za a   zlan     h. 

Diffuziya − moddan ng kon  n  a    ala  g ad  n    a’    da ( a’n  ka  a 

kon  n  a    adan pa   kon  n  a    a  o‘nal  h da) m mb ana o qal  pa   v 

o‘ kaz l  h . 

Distrofiya –  o‘q ma (huja  a) m  abol zm  o‘zga   hla  n ng umum   nom . 

Ekstrapolatsiya − o‘ kaz  h, p o k   la h, ma alan, ha von-larda olib 

borilgan  aj  bada ol ngan ma’lumo la n  odam o gan zm ga n  ba an qo‘lla h. 
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Emfizema − a’zo  ok   o‘q man ng havo  ok  unda ho  l bo‘lgan gaz b lan 

kengaytirilishi. 

Ingibirlovchi (inaktivatsiyalovchi)  −  faoll kn  bo‘g‘uvch . 

Intermitik ta’sir − zaha l  moddala n ng vaq  k   m da o‘zga uvch  

m qdo la  n ng o gan zmga uzlukl   ok   o‘x al b- o‘x al b  a’    . 

Intoksikatsiya (zaharlanish) − o gan zmga  ndog n va  kzog n  ok  k 

moddala n ng  a’      ufa l  k l b ch qqan pa olog k hola . 

Kanserogen ta’sir - moddaning (kanserogenning) saraton kasalligini 

k l    b ch ha uvch   a’    . 

Kokanserogenlar  −  o‘zla    h  hn  k l    b ch qa ma dan, b  oq haq q   

kan  n og nla    a’    n    zla h     hga qod   moddala . 

Zararli moddalarning aralash ta’siri −  b   n ch a zaharlarning  bir 

vaq dag   a’      b lan,  hun ngd k, za a l  moddala n ng bo hqa noqula  f z k 

om lla  b lan b  gal kdag   a’    ga bog‘l q  a’   la . 

Zararli moddalarning kompleks ta’siri − o gan zmga b   vaq da, b  oq 

 u l   o‘lla  b lan (nafa  ol  h  o‘llari, oshqozon, teri qoplamalari orqali) kelib 

 u had gan b   a modda  a’    . 

Zahar deposi  −  o gan zmda zaha   o‘planad gan (  g‘iladigan) joy 

(ma alan,  og‘   o‘q ma  , j ga ).  

Zaharlar biotransformatsiyasi − zaharning organizmda moddalar 

almashinuvi na  ja  dag  o‘zga   hla  . 

Zararli modda − xavf  zl k  alabla   buz lganda odam o gan zm  b lan 

 a’   la hganda   hlab ch qa   h ja oha la  n , ka b ka all kla   b lan 

ka allan  hla n   ok  o gan zm  og‘lom hola  n ng buz l  h n  k l    b 

ch qa ad gan,  a’ iri ish jarayonida ham, hayotning keyingi muddatlarida va 

keyingi avlodlarda zamonaviy usullar yordamida aniqlanadigan moddalar. 

Zaharlarning antogonistik ta’siri  −  zaharli komponentlarning bir-birining 

za a lovch   a’    n  pa a      h . 

Kumulatsiya  −   u unkal  zaha lan  hda o gan zmda zaha n ng o‘z   ok  u 

keltirib chiqa gan o‘zga   hla n ng  o‘plan  h . 
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Moddiy kumulatsiya − o gan zmda zaha  ma  a  n ng  o‘plan  h . 

Nekroz –  o‘q man ng nobud bo‘l  h  (xalok bo‘l  h ).   

Funksional kumulatsiya − o ganizmda zahar keltirib chiqa gan o‘zga   h-

la n ng  o‘plan  h . 

Lipofillik  −  moddan ng  og‘la da   uvchanl k ko ff     n  . 

Mahalliy ta’sir −     n ng zaha  b lan aloqa q lgan jo  da  o‘q man ng 

shikastlanishi: teri va shilliq qavatlarning qichishi, Yallig‘lan  h , ku   h  

(ma alan, k  lo ala  va   hqo la  b lan  a’   la hganda). 

Zaharlar metabolitlari − o gan zmda zaha la n ng b o  an fo ma    a-

lan  h  na  ja  da ho  l bo‘lgan moddala  (ma alan, b nzol, a    on va h.k.larning 

metaboliti – SO2). 

Mutagen ta’sir  −  hujayra irsiy apparatining zararlanishi. 

O‘tkir professional zaharlanish  −  ishlayotgan odamga zararli moddaning 

b   ma  al k  a’    dan k   n pa do bo‘lgan ka all k. 

Intoksikatsiyalar patogenezi − zaha l  moddala  b lan zaha lan  hn ng 

rivojlanishi. 

Qarama-qarshi o‘rganish − b   x l k m ov   moddala ga o‘ gan  h ho  l 

q l  hda bo hqa k m ov   moddala   a’    ga ba qa o l kn ng kucha   h . 

Platsentar to‘siq  −  pla   n an ng mo folog k va funk   onal xu u   a la   

  g‘ nd    bo‘l b, bu un ng ona qon dan hom laga va    ka    o‘nal  hda 

moddalarni tanlab- anlab o‘ kaz  h qob l  a   va hom lan   o  moddala   u h  h dan 

himoya qilishi bilan izohlanadi.  

Ostonaviy kontsentratsiya −  ok  k  ama a b  ad gan  ng k ch k 

konsentratsiya. 

Ishchi zona havosidagi zaharli moddalar REK si  −  ha  kun  

(yakshanbadan tashqari) ish vaqtida 8 soat davomida yoki boshqa davomiylikda, 

biroq haftasiga 41 soatdan oshmagan vaqtda, butun ish staji davomida, ish 

jarayonida yoki hozirgi va kelgusi avlodlar hayotining keyingi davrlarida 

zamonav   u ulla   o dam da an qlanad gan  og‘l qdag  o‘zga   hla   ok  

kasalliklarni keltirib chiqarmaydigan miqdorlar. 
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Ishlab chiqarish (sanoat) zaharlari −    hlab ch qa   h  ha o  la  da 

n  ba an ka  a bo‘lmagan m qdo la da ka b ka all kla   oq ba  da  og‘l qn ng 

buzilishini va ishchanlik qobiliyatining yomonlashishini keltirib chiqaruvchi 

kimyoviy moddalar. 

Ish zonasi −    hlovch la  do m     hla d gan  ok  vaq  ncha  bo‘lgan pol 

yoki maydon sathidan 2m balandlikdagi zona. 

 Radiosensebillovchi zaharlar - radiatsion nurlanishda toksik samarani 

kuchaytiruvchi  moddalar. 

Retseptor – bu     k o gan zmga zaha n ng  a’       o‘nal    lgan ma’lum b   

qismidir. 

Organizm rezistentligi − ja ohatlovchi omillarga nisbatan barqarorlik, 

bunda  om lla ga  a’   chanl kn ng  o‘ql g . 

Zaharning rezorbtiv ta’siri  −  zaha  qonga  u hgandan k   n  uzaga 

k lad gan  a’   . 

Zaharlarning sensibillovchi ta’siri − modda  ak o   a’    q lganda 

oldingisiga  qaraganda  kuchliroq  toksik  samaraning  yuzaga  kelishi. 

Zaharlarning sinergik ta’siri − za a l  kompon n la n ng za a lovch  

 a’   n   kuchaytirishi. 

Zaharlar ekskretsiyasi − zaha la n ng o gan zmdan ch qa  l  h . 

O‘zaro og‘irlashtirish sindromi − za a l  moddala  o gan zmga b   vaq da 

 a’    q lganda b olog k  ama an ng qo‘ h l  h . 

Retseptorlarga moslik − moddan ng      p o la ga  o   l  h  da aja  : u 

zahar-     p o  kompl k   d   o   a    aga    ka   m qdo  b lan o‘lchanad . 

Sulfgidril (tiolli) zaharlar − o gan zmda SH-guruhlarni bog‘laydigan 

zaharlar. 

Sirroz – fib oz  o‘q man ng o‘  b k    h , un ng  a k b   o‘zga   h  va 

bujma  b qol  h  (j ga , o‘pka     oz ). 

Silikoz −   l ka la n ng nafa  ol  h  o‘lla  ga  u h  h  b lan bog‘l q ka all k. 

Surunkali professional zaharlanish − za a l  moddan ng k ch k m qdo la   

yok  dozala   uzoq vaq  mun azam  a’    q lgandan k   n pa do bo‘lad gan ka all k 
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(bu miqdorlar organizmga bir marta tushganda zaharlanish alomatlarini keltirib 

chiqarmaydi). 

Teratogen ta’sir − hom la   vojlan  h n ng buz l  h . 

Toksokologiya – kimyoviy mоddalarning tоksik xоssalari hamda ularning 

tirik оrganizmlarga va ekо  z mla ga  a      n  oʻ ganad gan fan. 

Toksikomaniya – uchuvchan narkotik moddalar yordamida nafas olish. 

Toksin – biologik zaharli modda. 

Toksikologik baholash −  zaha l l kn  baholash, REK, OBUV ni belgilash. 

Toksikokinetika − zaha n ng o gan zm o qal  o‘   h ,  hu jumladan, 

ularning organizmga tushishi, tarqalishi, metobolizmi va organizmdan chiqarilishi 

k n   ka  n  o‘ gan  h  oha  . 

Toksikoz – organizmga ekzogen toksinlar yoki zararli endogen moddalar 

 a’    da  ro‘y  beradigan  kasallik  holati. 

Tolerantlik - bu o gan zmn ng ma’lum m qdo dag  za a l  moddala  

 a’    ga  ok  k  ff k n    vojlan   ma  ba do h b  a ol  h qob l  a  . 
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