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ОЦІНКА БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ РОПИ
ШАБОЛАТСЬКОГО ЛИМАНУ ПРИ ВІДПУСКУ
ЛІКУВАЛЬНИХ ПРОЦЕДУР
А.Ю. Кисилевська, С.І. Ніколенко, С.Г. Гуща. Оцінка безпечності та якості ропи Шаболатського
лиману при відпуску лікувальних процедур. На основі комплексу фізико-хімічних, мікробіологічних
та фізіологічних методів оцінено безпечність та якість ропи Шаболатського лиману, що використовується для зовнішнього використання при відпуску лікувальних процедур у Реабілітаційному центрі “Вікторія” (с.м.т. Сергіївка, Одеська обл.). Визначено її безпечність та якість на критичних точках технології
організації відпуску процедур. Дано рекомендації щодо удосконалення моніторингу безпечності та якості ропи на усіх стадіях життєвого циклу ропи.
Ключові слова: ропа Шаболатського лиману, відпуск процедур, безпечність та якість.
А.Ю. Кисилевская, С.И. Николенко, С.Г. Гуща. Оценка безопасности и качества рапы Шаболатского лимана при отпуске лечебных процедур. На основании комплекса физико-химических, микробиологических и физиологических методов оценены безопасность и качество рапы Шаболатского лимана, прменяемой при внешнем использовании при отпуске лечебных процедур в Реабилитационном центре “Виктория” (п.г.т. Сергеевка, Одесская обл.). Определены безопасность и качество рапы на критических точках технологии организации отпуска процедур. Даны рекомендации по усовершенствованию
мониторинга безопасности и качества рапы на всех стадиях жизненного цикла рапы.
Ключевые слова: рапа Шаболатского лимана, отпуск процедур, безопасность и качество.
A.Yu. Kisilevska, S.I. Nicolenko, S.G. Gushcha. Evaluation of safety and quality of brine of Shabolatskiy
estuary in medical treatment. By means of physico-chemical, microbiological and physiological methods evaluated is the safety and quality of brine Shabolatskogo estuary used for external use IRDP in medical treatment at
the Rehabilitation Center “Victoria” (Sergeevka village, Odessa region). The safety and quality of brine at the critical points of technological organization of medical procedures is determined. The recommendations for improving
the monitoring of the safety and quality of the brine at all stages of the life cycle of the brine are given.
Keywords: Shabolatskiy estuarys brine, medical treatment, safety and quality.

Серед багатого розмаїття природних лікувальних ресурсів України, які використовуються з
лікувально-профілактичною метою, найважливішим немедикаментозним фактором є лікувальні
води (ЛВ). Вони мають регулюючу дію на гомеостатичні процеси, низка вод сприяє корекції прихованого дефіциту мікроелементів, виводять шкідливі речовини з організму (радіонукліди, солі
важких металів, алергени), мають очисну та антиалергічну дію. Разом з тим, безконтрольне і неправильне вживання ЛВ може активізувати патологічні прояви хвороб (аж до загострення).
Сталість фізико-хімічних властивостей, задовільні санітарно-хімічні та санітарномікробіологічні показники якості є обов’язковими умовами дозволу на практичне використання
ЛВ, а наявність біологічної дії — обов’язкова умова їх використання у лікувальній практиці. Дуже
часто на практиці процес відпуску процедур з використанням ЛВ у санаторно-курортних закладах
не ґарантує чітко визначену концентрацію біологічно активного компоненту або сполуки ЛВ та її
безпечність на процедурі через неправильно організований технологічний процес подачі ЛВ.
Отже, контроль безпечності та якості ЛВ на усіх стадіях їх життєвого циклу (свердловина —
накопичувальна ємність — бювет або ванна тощо) є вкрай необхідним [1].
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За результатами моніторингу якості ЛВ можна отримувати достовірну інформацію про
реальний вміст лікувального компоненту на процедурі, що забезпечить повноцінне використання лікувальних властивостей ЛВ у санаторно-курортних закладах.
Єдиним нормативним документом, який містить вимоги щодо проведення моніторингу біологічно активних компонентів та сполук ЛВ при відпуску процедур, є Методичні рекомендації [2],
згідно з якими при здійсненні контролювання якості ЛВ визначають наступні компоненти та
сполуки: мінералізація, уміст біологічно активних компонентів та сполук (діоксиду вуглецю,
радону, сірководню, брому та інших), загальне мікробне число (ЗМЧ), колі-титр, колі-індекс.
Але документ не містить вказівок щодо моніторингу по точках технологічного ланцюга подачі
ЛВ на процедури, лише описується періодичність відбирання проб на аналізування у ванному
відділенні — одна проба з кожних п’яти процедур одного найменування раз на десять днів.
Отже, при дослідженні безпечності та якості ЛВ першочерговим є дослідження технології
організації цих процедур та визначення критичних точок технологічної схеми подачі ЛВ на
процедури, за якими необхідно проводити моніторинг безпечності та якості ЛВ.
За результатами досліджень, що було проведено раніше, запропоновано у якості критичних точок технологічної схеми відпуску процедур такі: на свердловині, у нагрівальних чи накопичувальних ємностях, до процедури (ванна, бювет, інгаляція, промивання, зрошення тощо),
після процедури [3].
У РЦ “Вікторія” процедури з використанням ропи Шаболатського лиману проводять у вигляді загальних, гідромасажних, перлинних і вихревих ванн.
Ропа надходить з лиману у водонапірну башту та у котельню, а потім у бальнеовідділення
на ванни. Скидання відпрацьованої ропи відбувається у трубопровід, потім до накопичувальних
ємностей — відстійників (три ємності, побудовані методом каскаду). З останньої ємності осаджена ропа самопливом надходить у лиман.
Для проведення оцінювання безпечності та якості ропи Шаболатського лиману за результатами дослідження технології подачі ропи на процедури обрано критичні точки технології та
визначено комплекс досліджень (див. рисунок).
Критичні точки технологічної схеми подачі ропи на процедури
Забір води

Ванна до процедури

Ванна після процедури

Скидання ропи

фізикохімічні

Санітарномікробіологічні

фізикохімічні

Санітарномікробіологічні

фізикохімічні

Санітарномікробіологічні

фізикохімічні

Санітарномікробіологічні

фізіологічні

макро-склад:
вміст іонів
натрію, калію,
кальцію магнію, хлорідсульфатгідрокарбонат
іонів, загальна
мінералізація

ЗМЧ, число
ЛКП, число
Pseudomonas
aeroginosa,
титр сульфітвідновлюючих
лостридій,
стафілококи

макро-склад:
вміст іонів
натрію, калію,
кальцію магнію, хлорідсульфатгідрокарбонат
іонів, загальна
мінералізація

ЗМЧ, число
ЛКП, число
Pseudomonas
aeroginosa,
титр сульфітвідновлюючих
лостридій,
стафілококи

вміст хлорідіонів

ЗМЧ, число
ЛКП, число
Pseudomonas
aeroginosa,
титр сульфітвідновлюючих
лостридій,
стафілококи

вміст хлорідіонів

ЗМЧ, число
ЛКП, число
Pseudomonas
aeroginosa,
титр сульфітвідновлюючих
лостридій,
стафілококи

вплив шкірнорезорбтивної
дії ропи на стан
ЦНС, печінки,
нирок: добові
діурез та
екскреція,
клубочкова
фільтрація,
канальцева
реабсорбція,
виведення
креатиніну та
сечовини,
вміст іонів
натрію, калію,
хлорід-іонів

Схема дослідження безпечності та якості ропи Шаболатського лиману, що використовується для
відпуску лікувальних процедур на базі РЦ “Вікторія”, на критичних точках технологічної схеми подачі
ропи на процедури
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Фізико-хімічні дослідження ропи на різних критичних точках технологічної схеми подачі
ропи на процедури. Комплекс досліджень включав:
— відбір проб ропи на критичних точках;
— стаціонарні лабораторні дослідження ропи з використанням відповідних методик [4…8].
Фізико-хімічні характеристики ропи Шаболатського лиману згідно з медичним (бальнеологічним) висновком наведено у табл. 1.
Таблиця 1
Основні фізико-хімічні характеристики ропи Шаболатського лиману
Кондиції, г/дм3
10,00...25,00
7,00...11,50
1,00...1,70
не більше 0,30
4,00...7,50
не більше 3,0
0,50...0,90

Характеристики
Загальна мінералізація
Хлорид-іони
Сульфат-іони
Гідрокарбонат-іони
Іони натрію та калію
Іони кальцію
Іони магнію

Результати досліджень ропи Шаболатського лиману наведено в табл. 2.
Таблиця 2
Результати фізико-хімічного аналізу макрокомпонентного складу ропи Шаболатського лиману,
відібраної у критичних точках “забір ропи” та “ванна до процедури”
Катiони
Натрiй Na+
Калiй
K+
Кальцiй Ca2+
Магнiй Mg2+
Сума катiонiв:
Анiони
Хлориди
ClСульфати
SO422Карбонати CO3
Гiдрокарбонати НСО3Сума анiонiв:
Загальна сума iонiв, г/дм3:

Критична точка “забір ропи”
г/дм3
екв. %

Критична точка “ванна до процедури”
г/дм3
екв. %

5,2355

79,70

5,2226

79,66

0,2200
0,5715
6,0270

3,85
16,45
100,00

0,2200
0,5715
6,0141

3,86
16,48
100,00

8,8750
1,4999

87,50
10,93

8,8750
1,4732

87,67
10,75

1,57
100,00
—

0,2745
10,6227
16,6368

відсутні
0,2745
10,6494
16,6764

відсутні
1,58
100,00
—

Ропа, відібрана в обох критичних точках, каламутна, без запаху, безбарвна, гіркосолона. За
своїм складом ропа хлоридна натрієва, хімічний склад відповідає формулам:
— критична точка “забір ропи”
Cl87SO 4 11HCO 3 2
M 16,68
;
(1)
(Na + K)80 Mg16Ca 4
— критична точка “забір ропи”
Cl87SO 4 11HCO 3 2
M 16,64
.
(2)
(Na + K)80 Mg16Ca 4
Як критерій стабільності фізико-хімічних властивостей ропи за всією технологією подачі
досліджували вміст хлорид-іонів. За результатами досліджень він становить 8,8750 г/дм3. Отже,
хімічний склад ропи за всією схемою подачі ропи на процедури відповідає вимогам, наведеним
у таблиці 2 та є стабільним.
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Мікробіологічні дослідження. Визначали ЗМЧ, лактозопозитивні кишкові палички (ЛКП),
синьогнійну паличку Pseudomonas aeruginosa, титр сульфітвідновлюючих клостридій та стафілококи (табл. 3).
Таблиця 3
Результати санітарно-мікробіологічних досліджень ропи на різних критичних точках технологічної
схеми подачі ропи на процедури
Показники
ЗМЧ, КУО/см3
Число ЛКП*
(в 1 дм3)

Критична точка
Значення Значення
забір ванна до ванна після скидання показника показника Значення показника [11]
[9]
ропи процедури процедури
ропи
[10]
850
3966
8900
5633
—
1000
—
5000 — для купань; 100 — для
2380 > 2380
> 2380
23
1000*
<9
водолікарень та
плавальних басейнів

Число Pseudomonas аerugi-nosa < 9
(в 1 дм3)
Титр cульфітвідновлюючих клос > 1,0
тридій (см3)
Стафілококи,
КУО/дм3

<9

28

<9

—

<9

—

> 1,0

> 1,0

> 1,0

—

> 1,0

—

—

не більше
20

—

відсутні

Як видно на критичній точці “забір ропи” проба не відповідала вимогам, наведеним у [10],
хоча відповідала ГОСТ 17.1.5.02-80 [9], але цей документ вимагає додаткових досліджень на
наявність сальмонел тифу, паратифів та шигел.
На критичній точці “ванна до процедури” спостерігали погіршення показника ЛКП та
ЗМЧ. На точці “ванна після процедури” значно підвищено ЗМЧ, підвищена кількість ЛКП та
присутня синьогнійна паличка. Ропа на критичній точці “скидання ропи” мала теж значне ЗМЧ,
але у меншій кількості у порівнянні з ропою на точці “ванна після процедури”, число ЛКП було
значно менше. У цій пробі не зареєстровано наявність синьогнійної палички.
У всіх пробах на всіх критичних точках відсутні стафілококи та титр сульфітвідновлюючих клостридій відповідав вимогам [10, 11].
Фізіологічні дослідження. Метою даного етапу досліджень було визначення відгуку різних
систем організму здорових тварин на шкіряно-резорбтивну дію ропи Шаболатського лиману у
критичній точці “скидання ропи”. Експеримент проводився на 28 білих щурах з використанням
методів [12, 13].
Проведені дослідження з вивчення загального впливу ропи на організм тварин показали,
що шкідливої дії після її введення не виявлено.
Так, змін тестів, що характеризують стимуляцію центральної нервової системи (ЦНС), та
різких функціональних зрушень у сфері вегетативної іннервації не виявлено. Не змінювалась
реактивність щурів, обумовлена характером реакції тварин на зміну довкілля (пересування на
відкритий стіл). Орієнтувальні рефлекси (нюхальна реакція) були жвавими. Нервово-м’язова
збудливість у щурів не спостерігалась, про що свідчить відсутність тремору, судоми, не порушені “рефлекси положення”. Не відзначалося порушення ходи, що вказує на відсутність змін
тонусу скелетних м’язів. Не було змін “тесту Штрауба”, який характеризує ступінь збудження
*

За умов відсутності у пробах сальмонел тифу і паратифів, шигел та сприятливої епідемічної ситуації за узгодженістю з органами санітарно-епідеміологічного нагляду може бути подовжена експлуатація водного об’єкту, якщо число
ЛКП не буде перевищувати 10000 в 1 дм3
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спинальних мотонейронів, відповідальних за регуляцію тонусу м’язів хвоста. Змін положення
тіла (прострація, скутість) не відмічено.
Проводили також другий етап скринінгу — проведення тіопенталової проби та вивчення
функціонального стану нирок після дії ропи (таблиці 4 та 5).
Таблиця 4
*

Вплив шкіряно-резорбтивної дії ропи на функціональний стан ЦНС та печінки щурів
Показники
Час засинання, хв
Тривалість медикаментозного сну, хв

Вихідний фон
(M1 ± m1)
3,00 ± 0,36

n
5

Дослід
(M2 ± m2)
4,37 ± 0,10

n
5

D

Р

+1,37

<0,02

55,00 ± 2,16

5

50,25 ± 1,19

5

–4,75

<0,05

Відповідно до отриманих експериментальних даних, шкіряно-резорбтивне застосування
ропа чинить дещо збуджуючий вплив на функціональний стан ЦНС, про що свідчить зростання
часу засинання (Р<0,02). Вірогідне скорочення тривалості медикаментозного сну вказує на активацію антитоксичної функції печінки внаслідок використання ропи (Р<0,05).
Таким чином, одноразове зовнішнє застосування ропи дещо активує функціональний стан
ЦНС та стимулює метаболічну функцію печінки.
Таблиця 5
*

Вплив шкіряно-резорбтивної дії ропи на функціональний стан нирок щурів
Показники
2

Контрольна група
(M1 ± m1)
n
0,73 ± 0,09 11
0,09 ± 0,01
11

Добовий діурез, мл/см поверхні тіла
Клубочкова фільтрація, мл/см2 ·хв
Канальцева реабсорбція,
99,44 ± 0,03
частка до фільтрації, %
Виведення креатиніну сечі, ммоль
0,009 ± 0,001
Виведення сечовини, ммоль
0,49 ± 0,05
рН сечі, од. рН
6,35 ± 0,08
Концентрація К+ в добовій сечі, ммоль/дм3 190,79 ± 13,05
Добова екскреція К+ ммоль/дм3
0,13 ± 0,01
Концентрація Nа+ в добовій сечі, ммоль/дм3 244,69 ± 25,49
Добова екскреція Nа+ ммоль/дм3
0,17 ± 0,02
Концентрація Сl- сечі, ммоль/дм3
234,30 ± 15,90
Добова екскреція Сl-, ммоль/дм3
0,24 ± 0,02

Дослідна група
(M2 ± m2)
n
1,03 ± 0,20
5
0,13 ± 0,01
5

D

Р

+0,30
+0,04

>0,5
<0,001

11

99,46 ± 0,07

5

+0,02

>0,5

11
11
11

0,013 ± 0,001
0,62 ± 0,01
6,03 ± 0,02
153,49 ± 23,93
0,17 ± 0,03
148,67 ± 20,36
0,17 ± 0,02
239,00 ± 35,08
0,27 ± 0,06

5
5
5
5
5
5
5
5
5

+0,004 <0,001
+0,13
<0,02
–0,32 <0,001
–37,30
>0,1
+0,04
>0,2
–96,02 <0,02
0
без змін
–99,55
<0,02
+0,03
>0,5

11
11
11
11

Шкіряно-резорбтивна експозиція ропи не впливає на добовий діурез, хоча і призводить до
вірогідного прискорення швидкості клубочкової фільтрації рідини в канальцях нирок
(Р<0,001). Відмічено збільшення добової екскреції креатиніну та сечовини (Р<0,001 та Р<0,02
відповідно). Концентрація іонів натрію та хлорид-іонів у добовій сечі вірогідно знижується
(Р<0,02). Величина рН сечі незначно зсувається у кислий бік (Р<0,001). Таким чином, ропа у
точці скидання її лиман при одноразовому зовнішньому застосуванні істотно не впливає на
процеси сечоутворення, стимулює екскреторну та іонорегулюючу функцію нирок.
Рекомендації щодо удосконалення моніторингу безпечності та якості ропи. В результаті
проведених досліджень установі надано наступні рекомендації:

*

М — середнє арифметичне; m — помилка середнього арифметичного; D — різниця; Р — вірогідність; n — кількість щурів
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— посилити контроль безпечності та якості ропи на ваннах, особливо санітарномікробіологічний контроль (затвердити графік проведення санітарно-мікробіологічних досліджень);
— у водонапірній башті обладнати пробовідбірний кран та ввести до схеми моніторингу
безпечності та якості ропи ще одну критичну точку “водонапірна башта”, на якій обов’язково
проводити санітарно-мікробіологічний контроль;
— на базі РЦ обладнати випробувальну лабораторію, яка б проводила моніторинг безпечності та якості ропи (фізико-хімічні та мікробіологічні дослідження) або заключити договір з
лабораторією, уповноваженою на дані види випробувань; при проведенні досліджень сторонньою лабораторією слід мати копії її галузі та атестату;
— налагодити метрологічний контроль усього обладнання і процесів;
— у бальнеовідділенні повинні бути у наявності журнали реєстрації умов довкілля (температура, вологість), дані повинні заноситися до журналу щоденно;
— за результатами мікробіологічних досліджень виявлено невідповідність мікробіологічних показників безпечності та якості ропи на ваннах — відмічено зростання ЗМЧ, кишкової
палички, виявлено синьогнійну паличку у порівнянні з критичною точкою “ванна до процедури”, отже, рекомендовано хворим до процедури приймати обов’язково душ;
— вимагати від місцевих органів санітарно-епідеміологічного та екологічного нагляду посилення контролю санітарно-епідемічного стану Шаболатського лиману; від органів місцевого
самоврядування та екологічної інспекції вимагати виконувати заборону скидання каналізаційних стічних вод у лиман.
Висновки. У проведених дослідженнях оцінено безпечність та якість ропи Шаболатського
лиману, що використовується в РЦ “Вікторія” (с.м.т. Сергіївка, Одеська обл.) при відпуску лікувальних процедур.
За результатами фізико-хімічних досліджень ропа Шаболатського лиману відповідає вимогам, наведеним у медичному (бальнеологічному) висновку. Мікробіологічні показники ропи
відповідають вимогам чинного законодавства на використання її для купання, але для відпуску
процедур є необхідним проведення ряду заходів щодо поліпшення санітарно-мікробіологічного
стану ропи, що використовується для ванн. Експериментальні дослідження показали, що ропа
Шаболатського лиману у точці скидання її у лиман, є безпечною та володіє біологічною активністю. Отже, ропа може бути використана для відпуску зовнішніх лікувальних процедур у вигляді ванн за умови виконання рекомендованих заходів.
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