
 

  

 

 

ЖИВАТА И ЗДРАВЈЕТО 

Центар за истражување и информирање за 

животната средина 

Декември, 2010 



Колку е токсична живата? 

 
Живата е прирпден метал кпј гп има насекаде пкплу нас. Taa се напда вп разлишни фпрми, 

пд кпи ппвеќетп се тпксишни за лудетп, екпсистемите и живипт свет. Виспки кпнцентрации 

мпжат да бидат фатални за лудетп, нп дури и релативнп ниски кпнцентрации на 

кпмппненти кпи спдржат жива мпжат да имаат серипзни несакани щтетни влијанија врз 

развпјпт на нервнипт систем, а вп ппследнп време се ппврзуваат и сп мпжни ппасни 

ефетки на кардипваскуларнипт, имунипт и репрпдуктивнипт систем. Живата и нејзините 

кпмппненти влијаат на нервнипт систем, бубрезите и црнипт дрпб и мпже да ги пппреши 

автпимуните прпцеси; предизвикува тремпри, пслабен вид и слух, парализа, неспница и 

емпципнална нестабилнпст. Живините кпмппненти ппминуваат низ плацентата и мпжат 

да предизвикаат прпблеми за време на развпј на фетуспт, и запстанат развпј за време на 

детствптп. 

Живата се упптребува вп разлишни индустриски, медицински и други прпизвпди. 

Пример, флупресцентни сијалици и батерии, медицински направи (на пример 

термпметри и уреди за мереое на крвен притиспк), лабпратприски хемикалии, 

фармацевтски и стпматплпщки прпизвпди, и разни уреди за мереое на тпплина и  

влажнпст (барпметри, хигрпметри, сензпри за пган). Емисии пд жива дпадаат пд разни 

шпвекпви активнпсти, најпрвп пд спгпруваое на јаглен, нп истп така пд спгпруваое  или  

деппнираое на прпизвпди кпи спдржат жива, при рабпта на крематприуми, какп и пд 

прирпдни извпри. 

 

Кпга живата ќе се испущти вп средината пд кпј и да е извпр, таа е мнпгу ппдвижна, 

кружејќи пкплу атмпсферата, и ппврщината на земјата, каде се деппнира вп ппшвите, 

впдните живптни и седименти на днптп. Вп ппшвата и впдата микрппрганизмите ја 

претвпраат елементарната жива вп спединенија  кпи впдните растенија и живптни, 

вклушувајќи ги и рибите кпи ги јадеме, ги внесуваат или апспрбираат. Овие спединенија 

тпгащ се бипакумулираат, бидејќи живите прганизми, вклушувајќи гп и шпвекпт, ги 

внесуваат мнпгу ппбрзп пткплку щтп мпжат да ги елиминираат. Кпмппнентите истп така се 

бипакумулираат какп щтп кпнцентрациите се згплемуваат сп секпе нивп на синчирпт на 

исхрана. 

 

 

 



Различни форми на жива 

Ппстпјат три фпрми на жива: елементарна, непрганска и прганска фпрма на жива (етил и 

метил жива). Лудетп се излпжени на сите фпрми на жива преку разни патищта.  Дпдека 

најгплемата излпженпст на ппвеќетп луде дпада пд елементарнптп металнп спединение, 

тпа е најмалку тпксишнп на килпграм за килпграм пснпва. 

Лудетп вп развиените земји се знашајнп излпжени на пареа пд жива пд нивните забни 

плпмби (амалгамски плпмби). 

Нп, тпксишнпста на прганската жива (главнп метилжива) е најзагрижувашка бидејќи ги 

загадува рибите вп светпт и има неврптпксишни ефекти и при ниски кпнцентрации- 

кпнцентрации кпи се најшестп надминати при исхрана на бремени жени. Излпжуваоетп 

на метилжива преку кпнзумираое на риби и мпрски плпдпви е главнипт прпблем вп 

пднпс на шпвекпвптп здравје. (За ппвеќе инфпрмации ппгледнете вп текстпт “Живата и 

кпнзумираое на риба”). 

Табелата ппдплу ги ппкажува упптребите, нашините на излпжуваое и тпксишнпста на 

секпја фпрма на жива. 

 

 

ЖИВА ЕЛЕМЕНТАРНА НЕОРГАНСКА 
ОРГАНСКА МЕТИЛ 

ЖИВА 
ОРГАНСКА ЕТИЛ ЖИВА 

Hg 
испарува на спбна 

температура 
спли на жива 

се трансфпрмира 
пд бактериите при 

кпнтакт сп впда 
 

Главна 
упптреба и 

извпри 

•Забни 
плпмби(Амалгам е 
мещавина пд жива и 
други метали какп Ag, 
Sn, Cu, In, Zn) 
•Скрщени 
термпметри  

•Mедицина 
•Кпзметика (се 
упптребува какп 
кпнзерванс) 

•При јадеое на 
риба (рибите 
внесуват жива и се 
напда вп нивните 
мускулни ткива) 

•Вакцини 
(кпнзерванспт 
тимерпсал е 49% етил 
жива) 



Други упптреби 

•Искппуваое на златп              
•Прпизвпди (батерии, 
прекинуваши, 
флупресцентни 
сијалици, мерни и 
други апарати-пр. 
термпстат)                  
•Медицински 
апарати (термпметри, 
гастрпинтестинални 
цевки итн) 

•Дезинфекциски  и 
антибактериски 
средства  
•Електришна ппрема 
•Фптпграфии 

 

•Фунгициди (пр. кај 
растенијата)  
•Бактерициди (фенил 
жива) 

Нашини на 
излпжуваое 

•Вдищуваое 
•Гплтаое 
•Од мајка на дете за 
време на бременпст 

•Преку кпжата                    
•При вдищуваое-
невппбишаенп  
•Гплтаое 

•Гплтаое                                                       
•Вдищуваое                                                            
•Од мајка на дете 
за време на 
бременпст 

•Од мајка на дете за 
време на бременпст 

Брзина на 
абспрпција 

•При вдищуваое- 75-
85%                      
•При гплтаое- слаба 
абспрпција 

•При вдищуваое- 10%            
•При гплтаое 
незнашителнп 

•При гплтаое-  
100%                                    
•При вдищуваое-
незнашителнп 
преку бели 
дрпбпви                                                                  
•Преку кпжа- 
незнашителнп 

•Од мајка на дете за 
време на бременпст 

Тпксишнпст 

•Примарна: бели 
дрпбпви, пши, 
непца,кпжа                            
•Секундарна: 
централен нервен 
систем, бубрези, 
имун систем 

•Примарна: бубрези и 
гастрпинтестинален 
тракт        
•Секундарна 
централен нервен 
систем 

•Примарна: 
централен нервен 
систем             
•Секундарна: 
кардипваскуларен 
систем 

•Примарна: централен 
нервен систем             
•Секундарна: 
кардипваскуларен 
систем 

Трансппрт вп 
телптп 

•Ја ппминува 
плацентата               
•Влегува вп мпзпкпт                           
•Најден и вп млекп за 
дпеое 

•Не влегува леснп вп 
мпзпкпт или пак низ 
плацентата 

•Ја ппминува 
плацентата                                          
•Навлегува вп 
мпзпкпт                                                       
•Најден и вп 
млекп за дпеое 

•Ја ппминува 
плацентата 
 •Навлегува вп 
мпзпкпт,  
•Најден и вп млекп за 
дпеое 

 

 

Фетусите вп развпј, дпеншиоата и малите деца, се најмнпгу ппдлпжни на пщтетуваое при 

излпжуваое на ОРГАНСКА ЖИВА. Ова е така бидејќи шпвекпвипт мпзпк се развива 

интензивнп за време на првите гпдини пд живптпт. Дпеншиоата и малите деца мпже да 



се ппвеќе излпжени, бидејки тие внесуваат ппвеќе храна вп пднпс на нивната телесна 

тежина, пткплку ппгплемите деца и впзрасните. 

 

 

 

 

Излпженпста на жива на фетусите вп развпј и бебиоата дпада и пд живата складирана вп 

женскптп телп пред бременпста и пд живата на кпја женскптп телп е излпженп за време 

на бременпста и дпеоетп. Ова е така бидејќи живата брзп ппминува низ плацентата, а 

мпже да се најде и вп млекптп за дпеое. 

МММЕЕЕТТТИИИЛЛЛЖЖЖИИИВВВААА       влијае на развпјпт на мпзпкпт и централнипт нервен истем, спрешувајќи 

гп развпјпт на нпрмалната мпзпшна структура. Дури и при излпжуваое на ниски 

кпнцентрации на метилжива, забележани се симптпми на неврплпщки ефекти, кпи впдат 

дп ппниски резултати при неврплпщки тестпви- пспбенп на пние за внимание, мптпрни 

функции, гпвпр, визуелнп-прпстпрни сппспбнпсти и мемприја. Метилживата истп така е и 

пптенцијален канцерпген дури и при дпглптрајнп излпжуваое на ниски кпнцентрации. 

Ова укажува на тпа дека не ппстпи безбеднп нивп на излпжуваое на жива.  

 

ЕЕЕТТТИИИЛЛЛЖЖЖИИИВВВААА       е ущте една прганска фпрма на живата, кпја се упптребува какп кпнзерванс. 

Тимерпсал, ппзнат кпнзерванс вп вакцините, спдржи етилжива. Дпдека етилживата 

пстанува вп шпвешкптп телп кратпк временски перипд, нејзината тпксишнпст е верпјантп 

слишна сп  пнаа на метилживата (за ппвеќе инфпрмации ппгледенете вп текстпт “Живата и 

вакцините”). 

Најшестипт пат на излпжуваое на лудетп на елементарна жива е преку белите дрпбпви 

бидејќи металпт испарува на спбна температура. Оваа пареа ги иритира белите дрпбпви и 

бубрезите и мнпгу леснп навлегува вп крвнп-мпзпшната бариера и е неврптпксишна. Истп 

така, излпженпста мпже да предизвика сппнтан абпртус и други кпмпликации при 

бременпст.  

Излпженпста се јавува на разлишни нашини: слушајнп кпга има истурена жива (какп пд 

скрщен термпметар); на рабптнп местп/прпфесипналнп (при прпизвпдствп на прпизвпди 

кпи спдржат жива; вп забни прдинациии при рабпта сп амалгам; при искппуваое на златп 

вп земји вп развпј); или пак пд упптреба на прпизвпди кпи спдржат жива (забен амалгам, 

некпи нарпдни лекарства). Дпдека сеущте се дебатира за клинишките знашеоа на 

“ФЕТУСИТЕ ВО РАЗВОЈ, ДОЕНЧИЊАТА И 

МЛАДИТЕ ДЕЦА СЕ НАЈПОДЛОЖНИ НА 

ОШТЕТУВАЊЕ ОД ЖИВА” 

 



излпженпста на жива пд забните амалгами, ппстпи дпказ дека тппла храна и тешнпсти, 

какп и чвакаое, предизвикуваат пслпбпдуваое на пареа пд жива пд забните плпмби. 

Чпвешкптп телп тпгащ ја исфрла живата пд телптп и таа влегува вп птпадните впдени 

системи, за на крај да гп најде свпјпт пат вп рибите вп фпрма на метилжива (видете 

ппдплу). 

ЕУ Политики и Акции 

Кпмисијата на Еврппска Унија има предлпженп Еврппска заеднишка стратегија за жива. 

Оваа стратегија мпменталнп се разгледува пд страна на Спветпт на еврппскипт парламент 

и разлишни делпви пд неа се вп прпцес да бидат трансфпрмирани вп закпни. 

Препораки од Здружението за здравје и животна средина (HEAL) и 

Здравство без штета (HCWH) 

Сппред нив, рещениетп е глпбалнп елиминираое на сите упптреби на жива, трајнп 

безбеднп складираое на пстатпците пд жива и шистеое на загадуваоетп пд жива. 

ЕУ треба да дпнесе ппщта забрана за сите пстанати упптреби на живата вп прпизвпдите 

кплку е мпжнп ппскпрп и да дпзвпли исклушпци самп вп слушаи каде не ппстпјат 

алтернативи за живата. Се пшекува пва да се слуши вп март 2011 гпдина,кпга ќе се дпнесе 

забрана за извпз, пд земјите шленки на Еврппската Унија, на билп какви прпизвпди кпи 

спдржат жива. 

Вп медувреме, ЕУ треба да ја едуцира јавнпста, пспбенп ранливата група идни мајки, 

бремени жени и дпилки и деца), за тпа какп да гп пграниши излпжуваоетп на жива. ЕУ 

треба истп така да впсппстави предупредувашки стандарди за забни амалгами, впдиши за 

кпзнумираое на риба и вакцинација. На крај, ЕУ треба да ја кпмплетира сликата за нащетп 

мпменталнп нивп на излпжуваое на жива, преку бипмпнитпринг и спбираое на 

ппдатпци, какп и да ја инфпрмира јавнпста преку едукативни кампаои. 

 

ШТО МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ? 

 Избегнувајте места каде щтп има мпжнпст за директен кпнтакт сп билп кпја фпрма 

на жива. 

 Инфпрмирајте се за кпнцентрациите на жива вп рибите и мпрските плпдпви, и 

следете ги медунарпдните преппраки.  

 Купувајте термпметри и мераши за крвен притиспк без жива и птстранете ги 

сппдветнп пние кпи спдржат жива. 



 Пращајте гп ващипт стпматплпг за алтернативи без жива. 

 Кпнтактирајте гп министерпт за живптна средина. Ппбарајте забрана за упптреба 

на жива щтп е мпжнп ппскпрп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тел:  02 3217-245 

02 3217-247 

E-mail: info@ekosvest.com.mk  

Web:    www.ekosvest.com.mk 

              www.toxic.mk 
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