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З метою реалізації Програми інтеграції України в Європейський Союз (ЄС) щодо організа-

ції науково-технічного співробітництва проводиться робота з гармонізації вітчизняних норма-
тивних документів з європейськими [1…3].  

Грязі лікувальні (пелоїди) — торфові, сапропелеві, мулові сульфідні, прісноводні глинисті 
мули, сопкові гідротермальні мули складені із мінеральних та органічних речовин, що пройшли 
складні перетворення внаслідок  фізико-хімічних, хімічних, біохімічних процесів та являють 
собою однорідну тонкодисперсну пластичну масу, яка застосовується у нагрітому стані для 
грязелікування [4]. Пелоїдотерапія набула широкого розповсюдження як самостійний немеди-
каментозний фактор лікування на курортах та в лікувально-профілактичних закладах [5, 6].  

При використанні пелоїдів в межах тих рекреаційних зон, де розташовані родовища цих 
ресурсів, оцінка їх кондиційності проводиться на підставі атестованих методик [7…9]. Під 
впливом антропогенного навантаження погіршилась екологічна ситуація на родовищах, що ви-
кликає необхідність розширення спектру визначаємих токсичних компонентів, які можуть на-
копичуватись в лікувальних грязях (пелоїдах). 

Крім того, лікувальні грязі (пелоїди) стають продуктом комерційної діяльності – вони фа-
суються, пакетуються, транспортуються в інші регіони та зберігаються протягом певного часу, 
іноді досить тривалого. Їх застосовують як в нативному вигляді, так і з додаванням різних біо-
логічно активних компонентів, вплив яких потребує додаткових досліджень. 

Зараз відсутні нормативні документи, які б давали можливість всебічно оцінити лікувальні 
грязі як бальнеологічний засіб, а також засіб, безпечний для здоров’я. Нормування інтеграль-
них показників лікувальних грязей (пелоїдів) дозволить більш обгрунтовано судити про конди-
ційність натуральних та регенерованих пелоїдів різного генезу. 

Проблема вивчення екологічного стану родовищ ускладнюється тим, що родовища пелої-
дів є менш рухомим середовищем, ніж атмосфера, води рік та морей, здатним накопичувати 
токсичні речовини, які можуть мати негативний вплив при їх використанні з лікувальною ме-
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тою. Характер та ступінь впливу забруднення лікувальних грязей (пелоїдів) на біосферу та лю-
дину практично не вивчені. 

Один з шляхів забруднення покладів пелоїдів — використання  в сільському господарстві 
пестицидів. Інші можливі компоненти забруднення антропогенного характеру — важкі метали, 
такі як мідь, свинець, цинк, ртуть, кадмій, хром тощо; нафтопродукти, феноли. Тому цілком 
очевидно важливість та вагомість вибору вмісту цих компонентів в лікувальних грязях (пелої-
дах) як критеріїв оцінки їх безпечного для здоров’я людини використання, сучасного стану.  

Специфіка використання лікувальних грязей (пелоїдів) при відпуску лікувальних  проце-
дур (аплікації на поверхні шкіри, слизовій оболонці тощо) вимагає їх суворого санітарно-
мікробіологічного контролю. Встановлено широку циркуляцію потенційної патогенної мікроф-
лори в лікувальних грязях (пелоїдах) (Pseudomonas aeruginosa, ентерококів). Враховуючи, що в 
сучасних умовах підвищується роль згаданих бактерій у формуванні епідемічного процесу, об-
грунтовано необхідність контролю лікувальних грязей (пелоїдів) за їх висіюваністю. 

Санітарно-мікробіологічні показники  розповсюджуються на лікувальні грязі (пелоїди) 
всіх типів (торфові, сапропелеві, мулові сульфідні, сопкові, глини). 

Основними показниками при санітарно-мікробіологічній оцінці пелоїдів є лактозопозити-
вні кишкові бактерії (ЛКБ), сульфатвідновлювальні клостридії, загальне мікробне число (ЗМЧ). 
Виявлення: синьогнійної палички — Pseudomonas aeruginosa, патогенних стафілококів сигналі-
зує про епідемічну загрозу. Виявлення  термостабільних коліформних бактерій, ентерококів 
підтверджує наявність свіжого фекального забруднення. 

За епідемічними показниками санітарно-епідеміологічною службою проводяться додатко-
ві досліди щодо визначення патогенних ентеробактерій.  

На пелоїдах різних генетичних типів визначено та опрацьовано основні санітарно-
мікробіологічні показники. У табл. 1 представлено дані  щодо вимог до санітарно-
мікробіологічного стану лікувальних грязей (пелоїдів), які було наведено раніше [8] і які про-
понуються до затвердження. 

Таблиця 1 

Мікробіологічні показники лікувальних грязей (пелоїдів) 

Мікробіологічні показники Значення показника
Загальне мікробне число (ЗМЧ) при температурі 30 °С через 48 —72 год, КУО/г не більше 500 тис. 
Титр загальних коліформних бактерій, г пелоїдів на 1 КУО не нижче 10 
Escherihia coli, г пелоїдів, КУО/10 г* відсутність 
Титр сульфітвідновлювальних клостридій (титр) перфрінгенс), г пелоїдів на 1 КУО не нижче 0,1 
Патогенні стафілококи, КУО/10 г відсутність 
Кишкові ентерококи, КУО/10 г* відсутність 
Синьогнійна паличка (Pseudomonas aeruginosa), КУО/10 г відсутність 
Candida albicans, КУО/1 г відсутність 

 
Розрахунок нормативів на хімічні сполуки та токсичні елементи, що можуть бути в пелої-

дах, проводився з урахуванням таких складових: середня кількість пелоїдів, що можуть попада-
ти на шкіру людини при різних видах лікувальних процедур; ДДЦ (допустима добова доза еле-
менту для організму); ДДП (добова потреба в мікроелементах); середній вміст токсичних еле-
ментів та інших хімічних сполук в різних видах грунту, згідно літературних даних та проведе-
них досліджень; концентрація водневих іонів в пелоїдах, що може впливати на ступінь проник-
нення через шкіру токсичних елементів; здатність дисоціювати через шкіру іонів металів; шкі-
ро-подразнююча дія; здатність проникнення крізь шкіру та ступінь всмоктування крізь шкіру 

                                                           
 
* Визначення фекальних коліформ, ентерококів проводиться у випадку перевищення конкретних нормативних пока-
зників. Виявлення в 10 г пелоїдів фекальних коліформ і ентерококів свідчить про свіже фекальне забруднення. 
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хімічних сполук. Крім того, враховувались також літературні дані про те, що із максимально 
можливої кількості хімічних сполук (зокрема, пестицидів), які можуть попадати на шкіру лю-
дини, всмоктується не більше 2 %. На підставі проведених досліджень розроблено значення 
гранично допустимих концентрацій (ГДК) для вмісту нормуємих хімічних сполук у лікуваль-
них грязях (табл. 2). 

Таблиця 2 

Допустимі рівні вмісту нормуємих хімічних сполук у пелоїдах 

Хімічна сполука Допустимі рівні (ГДК) Хімічна сполука Допустимі рівні (ГДК) 
Свинець, мг/кг 4,5 Цинк, мг/кг 15,0 
Мідь, мг/кг 10,0 Кадмій, мг/кг 0,5 
Хром, мг/кг 12,5 Нікель, мг/кг 10,5 
Марганець, мг/кг 100,0 Залізо, мг/кг 10,0 
Миш'як, мг/кг 0,5 Ртуть, мг/кг 0,05 

Радіонукліди, Бк/кг 
сумарно 
радій  
стронцій 
цезій 

 
50,0 
8,0 

30,0 
8,0 

Пестициди, мг/кг: 
Гептахлор  
Гексахлоран  
Гама-ізомер ГХЦГ  
ДДТ і метаболіти 
2,4 Д, ДМ сумарно 

 
0,02 
0,03 
0,02 
0,02 
0,01 

Феноли 0,05 Нафтопродукти, су-
марно, г/кг 1,0 

 
Проекти показників безпечності лікувальних грязей (пелоїдів), які пропонуються, стануть 

основою нормативних документів, які будуть містити комплекс показників щодо їх безпечності 
при шкіряно-резорбтивному застосуванні на підставі даних фізико-хімічних і санітарно- мікро-
біологічних досліджень. 

Висновки. З метою вивчення міжнародних вимог до раціонального використання, станда-
ртизації, контролю безпечності лікувальних грязей (пелоїдів) проаналізовано європейське зако-
нодавство. За результатами наукових досліджень розроблено проект показників безпечності  
лікувальних грязей (пелоїдів). Підготовлено проект Наказу МОЗ України “Про затвердження 
нормативу “Показники безпечності лікувальних грязей (пелоїдів)”. 
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