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Вплив фармацевтичних речовин на очистку стічних вод
активним мулом

Ефективність очистки стічних вод на очисних спорудах залежить від
багатьох чинників, серед яких виділяється вплив на активний мул токсичних
речовин, що знаходяться у стоках. Як правило, фармацевтичний препарат
(лікарський засіб) – це речовина чи суміш речовин,  які були одержані шляхом
обробки природних матеріалів або синтезом чи іншим хіміко-технологічним
прийомом із певних хімічних речовин. Такі забруднювачі потрапляють у стічні
води у мікроконцентраціях, але при цьому негативна дія деяких із них на
природні компоненти у багатьох випадках перевищує добре відомі
забруднювачі, що надходять у стоки у великих кількостях. Фармпрепарати та їх
залишки були знайдені у стічних та поверхневих водах, активному мулі,
океанічних і річних осадах, а також фільтратах від міських звалищ у таких
країнах як Франція, Німеччина, Великобританія, Данія, Голандія, Швеція
та США [1].

Стічні води житлових районів та води медичних закладів і
фармацевтичних підприємств, що скидаються у муніципальні стоки,
потрапляють на очисні споруди, де проходять біологічну очистку.  Але навіть
після неї очищені для скиду у природні водойми води містять фармацевтичні
препарати або їх похідні. Це  пояснюється тим, що більшість конструкцій
станцій біологічної очистки не призначено для видалення із стічних вод
мікрозабруднювачів. У останній час це стало ще більш проблематичним, так як
багато фармацевтичних препаратів створені для того, щоб витримувати
біологічний розклад [2].

Хімічні речовини лікарських засобів здатні отруювати живе населення
активного мулу очисних споруд. Дослідження реакцій організмів активного
мулу на токсичний вплив  фармпрепаратів дозволяє прогнозувати негативні
зміни у його біоценозі, а значить і у впливі на результати очистки стічних вод.

Особливу актуальність це знаходить у період пандемії грипу, коли
кількість фармацевтичних забруднювачів, які попадають у муніципальні води
значно збільшується. У роботі [3] підкреслюється ризик дестабілізації
активного мулу при впливі на нього у цей період біологічно активних
фармпрепаратів.

Дослідження активного мулу очисних споруд допомагає встановлювати
ступінь деградації речовин гормонального типу, що містяться у стічних водах.
При цьому був встановлений парадоксальний факт, який визначив, що
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продукти біодеградації можуть бути ще більш шкідливими     ( небезпечними ),
ніж «материнське» вихідне забруднення [4].

Фармпрепарати – забруднювачі стічних вод, які пройшли очистку на
спорудах, накопичуються у активному мулі. За даними досліджень [5] вода та
мул від біологічної очистки не повинні  використовуватись у сільському
господарстві, особливо, якщо ці води містять антибіотики.

Фармацевтичні забруднювачі та їх похідні мають різну негативну
активність на активний мул. Деякі із них сповільнюють споживання кисню
активним мулом , знижують його продуктивність, інші ж являються для нього
їжею. Згустки, що утворюються у мулі при наявності у ньому
фармзабруднювачів, можуть впливати на швидкість засвоєння кисню і
негативно впливають на його стан.

Від хімічного  складу  фармпрепаратів суттєво змінюється  процес їх
взаємодії з активним мулом. Особливо це проявляється при вираженій
«жорсткості» лікарського засобу, яка пов,язується з його складною
структурною формулою (наприклад, карбамазепін, диклофенак і ін.). Крім того,
у цьому сенсі важливим є біологічний вплив препарату на біоценоз мул  та
наявність у засобі активних молекул хлору.

Залишки фармпрепаратів, які після проходження біологічної очистки
потрапляють у поверхневі води, проявляють ефект накопичення і значну
сталість існування в умовах природного середовища. Цим вони знижують
якість вод, порушують процеси живлення біоти, яка знаходиться у водоймах, і
викликають аномалії її розвитку.
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