
роблема захисту та оздоро�
влення навколишнього середо�
вища від негативного впливу хі�
мічних речовин посідає особ�
ливе місце серед найважливі�
ших задач сучасної екологічної
медицини. Бурхливий розвиток
хімічної промисловості призвів
до глобального забруднення
об'єктів довкілля, зокрема вод�
них екосистем. У зв'язку з цим
актуальним є проведення до�
сліджень з метою розробки ос�
нов їх охорони та організації
відповідних гігієнічних заходів
[1, 2]. Останнім часом це особ�
ливо стосується санітарної охо�
рони водоймищ, де головним є
створення оптимальних умов
для відтворення водних ресур�
сів, порушених господарською
діяльністю людини, очищення

стічних і промислових вод, роз�
робка та впровадження техно�
логічних процесів, що скорочу�
ють об'єм води при викори�
станні тощо [3]. Відомо, що у
процесі самоочищення водних
об'єктів, водопідготовки та очи�
щення води відбувається де�
струкція і трансформація хіміч�
них речовин. У результаті утво�
рюються нові сполуки, які мо�
жуть відрізнятися біологічною
активністю від вихідних [4]. 

До числа поширених хімічних
забруднювачів навколишнього
середовища, у тому числі й
водних об'єктів, належать по�
ліефіри торгової марки "Лапро�
ли" на основі гліцеролу (Л�564),
ксиліту (Л�805) і пропіленгліко�
лю (Л�10002). Великі масштаби
виробництва, широкий спектр
використання та різноманітний
асортимент продукції, що ви�
робляється на їх основі, вказує
на потенційну небезпеку цих
речовин для водних об'єктів і
здоров'я населення. Виходячи
з цього обґрунтування її прог�
нозу, розробка комплексних
еколого�гігієнічних заходів з
санітарної охорони водоймищ
набувають першочергового
значення у системі "довкілля —
здоров'я населення". Крім того,
ці речовини не мають ком�
плексної токсиколого�гігієніч�
ної характеристики, не визна�
чений прогноз їхньої біологічної
активності та віддалених нас�
лідків впливу на організм.

Метою даного дослідження
було вивчення стабільності та
змін органолептичних власти�
востей води за умов надход�
ження до водних об'єктів по�
ліефірів на основі гліцеролу
(Л�564), ксиліту (Л�805) та про�
піленгліколю (Л�10002).

Матеріали та методи до*
слідження. У роботі викори�
стано зразки речовин з регла�
ментованими фізико�хімічними
характеристиками, синтезова�
них та наданих НВО "Синтез
ПАВ" (м. Шебекіно, Росія). Вив�
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИЭФИРОВ НА ОСНОВЕ ГЛИЦЕРОЛА, 
КСИЛИТА И ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ НА ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА ВОДЫ
Резуненко Ю.К., Стеценко С.А.
Целью данной работы было изучение стабильности в водной
среде полиэфиров на основе глицерола (Л%564), ксилита 
(Л%805) и пропиленгликоля (Л%10002), их влияния на
органолептические свойства воды. Данные соединения
характеризуются большим объемом производства, широким
использованием и поступлением в водные объекты
окружающей среды, возможным неблагоприятным влиянием
на здоровье человека. Установлено, что Л%564, Л%805 и 
Л%10002 являются высокостабильными веществами, трудно
поддающимися биологическому окислению и
гидролитической деструкции. С помощью органолептических
методов исследования выявлено, что только Л%564 придает
водным растворам специфический запах нефтепродуктов и
горько%вязкий привкус. В концентрациях до 100,0 мг/л все
исследуемые вещества не влияют на цвет и прозрачность
водных растворов. При встряхивании водных растворов,
содержащих Л%564, Л%805 и Л%10002, возникает мутность и
наличие мелкозернистой пены. Пороговая концентрация в
воде по органолептическому признаку вредности установлена
для Л%564 и Л%805 на уровне 0,3 мг/л, а Л%10002 — 0,1 мг/л
(лимитирующий критерий — пенообразование). Полученные
результаты необходимо учитывать при разработке
мероприятий по санитарной охране водоемов и
гигиеническом нормировании вредных веществ.

Ключевые слова: полиэфиры, водные объекты,
стабильность, органолептические свойства.
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чення впливу поліефірів на ор�
ганолептичні властивості води
(запах, присмак, прозорість,
кольоровість, піноутворення)
проведено відповідно до мето�
дичних вказівок "Критерії
обґрунтування необхідності і
визначення черговості розроб�
ки гігієнічних нормативів шкід�
ливих речовин у повітрі робочої
зони, атмосферному повітрі на�
селених місць, у воді водних
об'єктів" (К., 2004), "Методиче�
ские указания по разработке и
научному обоснованию пре�
дельно допустимых концентра�
ций вредных веществ в воде во�
доемов" (М., 1976). Як розчин�
ник використовували питну во�
ду, яка за всіма показниками хі�
мічного та бактеріологічного
складу відповідала вимогам
ДержСанПіНу № 383 "Вода
питна. Гігієнічні вимоги до яко�
сті води централізованого гос�
подарсько�питного водопоста�
чання". Стабільність сполук у
водному середовищі вивчали
відповідно до "Методических
рекомендаций по гигиениче�
ской оценке стабильности и
трансформации химических ве�
ществ в водной среде" (М.,
1980), а також методичних під�
ходів Штабського, Федоренка
[5]. Використовували непрямий
метод оцінки стабільності за за�
пахом і присмаком, а також пря�
мий метод за допомогою інтер�
ферометру ІТР�1, що базується
на вимірі різниці показників за�
ломлення досліджуваного та
стандартного розчинів у дина�
міці спостереження. 

Результати та їх обгово*
рення. Результати досліджень
свідчили про високу стабіль�
ність водних розчинів Л�564,
Л�805 і Л�10002. При концен�
трації 10,0 мг/л на 20�ту добу

експерименту кількість Л�805
становила 62,4%, Л�564 —
59,6%, Л�10002 — 87,3%. Вив�
чення стабільності протягом
чотирьох років з вихідною кон�
центрацією 500,0 мг/л показа�
ло, що розчини містили усі ре�
човини у концентраціях від
1,0 мг/л до 20,0 мг/л. 

Висока стабільність досліджу�
ваних поліефірів підтверджува�
лася непрямими методами, а
саме: за запахом і присмаком.
При цьому користувалися та�
кою градацією оцінки стабіль�
ності сполук: малостабільні —
вихідний присмак (запах) у 2 ба�
ли зникає у першу добу, 5 балів
— не пізніше 6 доби; порівняно
стабільні — вихідний присмак
(запах) у 2 бали зникає на 2�3
добу, а 5 балів — на 6�7 добу;
високостабільні — присмак (за�
пах) у 2 бали не виявляється на
4�5 добу, 5 балів — понад 10 діб,
а також якщо вихідний присмак
(запах) не знижується протягом
7 діб і більше.

Результати експериментів
свідчили, що Л�564 здатний ви�
кликати у водних розчинах спе�
цифічний запах нафтопродук�
тів. При цьому поріг сприйняття
(інтенсивність 1 бал) і практич�
ний поріг (інтенсивність 2 бали)
при 20оС відзначався на таких
рівнях: 2,5 ± 0,1 і 5,0 ± 0,2. По�
ліефіри на основі ксиліту Л�805
і пропіленгліколю Л�10002 до
концентрації 100,0 мг/л не
впливали на запах. 

Л�564 і Л�805 додавали вод�
ним розчинам гірко�в'язкий
присмак. При цьому поріг
сприйняття (інтенсивність 1 бал)
і практичний поріг (інтенсивність
2 бали) визначені на таких рів�
нях: 26,3 ± 2,5 і 30,5 ± 2,4 для Л�
564 та 80,4 ± 2,9 і 156,8 ± 11,6
для Л�805. Поліефір Л�10002 до

концентрації 100,0 мг/л не
впливав на присмак.

Усі досліджувані сполуки у
концентраціях до 100,0 мг/л не
справляли впливу на кольоро�
вість та прозорість водних роз�
чинів. Не виявлялося також їх
опалесценції. Однак слід за�
значити, що при струшуванні
водних розчинів з'являлася ка�
ламутність води за рахунок
утворення дрібної та грубозер�
нистої піни, що ускладнювало
читання шрифту Снелена. Ха�
рактер піни та її стабільність
залежали від концентрації спо�
лук. Граничні концентрації за
піноутворенням встановлені на
таких рівнях: 0,3; 0,3 і 0,1 мг/л
відповідно для Л�564, Л�805 і
Л�10002. Відомо, що каламут�
ність води свідчить про її заб�
руднення речовинами, які мо�
жуть бути шкідливими для здо�
ров'я людини або здатні утво�
рювати шкідливі речовини під
час реагентної обробки води
(наприклад, хлорування), і
впливає на мікробіологічні по�
казники якості води. Каламут�
ність є одним з чинників, що
впливають на ефективність
знезараження. Це потребує
пошуків сучасних ефективних і
безпечних методів знезара�
ження води [6]. 

Висновки
1. Поліефіри на основі гліце�

ролу (Л�564), ксиліту (Л�805) і
пропіленгліколю (Л�10002) є
високостабільними речовина�
ми, важко піддаються біохіміч�
ному окисленню та гідролітич�
ній деструкції. Це потребує
здійснення біологічного очи�
щення стічних вод, що містять
ці хімічні сполуки.

2. Поліефір на основі гліцеро�
лу Л�564 за певних умов здат�
ний додавати воді специфічно�
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INFLUENCE OF POLYETHERS ON THE BASE OF
GLYCEROL, XYLYTH AND PROPYLENGLYCOL ON
ORGANOLEPTIC PROPERTIES OF WATER
Resunenko U.K., Stetsenko S.A.
The objective of the present research was the
investigation of stability of polyethers on the base
of glycerol (L%564), xylyth (L%805) and propyleng%
lycol (L%10002) in aquas medium, and their influ%
ence on organoleptic properties of water. The
given compounds are characterized by great
amounts of their production, their wide application
and their invasion in water objects of environment
with the possible negative influence on human
health. L%564, L%805 and L%10002 are proven to
be highly stable substances with their great diffi%
culty to be oxidized by biological systems and to
be hydrolytically destroyed. With the usage of
organoleptic methods of investigation, only L%564

was shown to give a specific smell and a bitterly
binding taste to aquas solutions. All the investigat%
ed substances do not influence the colour and
transparency of aquas solutions at the concentra%
tions below 100 mg/l. When shaking aquas 
solutions, containing L%564, L%805 and L%10002,
cloudiness and small%granular foam appear.
According to organoleptic risk feature of the
threshold concentration in water for L%564, L%805
was established at the level of 0.3 mg/l, and for 
L%10002 — 0.1 mg/g (limiting criteria is foam%
formation). The obtained results must be 
considered when elaborating means for sanitary
protection of water objects and hygienic meas%
ures of poisonous substances. 

Keywords: polyethers, water objects, 
stability, organoleptic properties.

D3-11 a.qxd  30.08.2011  18:21  Page 43



го запаху нафтопродуктів, тоді
як поліефіри на основі ксиліту
Л�805 та пропіленгліколю
Л�10002 не впливають на цей
показник.

3. Вплив Л�564 і Л�805 на ор�
ганолептичні властивості води
супроводжується виникненням
гірко�в'язкого присмаку.

4. Усі досліджувані речовини
виявляють здатність утворюва�
ти піну.

5. У концентраціях до
100,0 мг/л поліефіри не впли�
вають на кольоровість і прозо�
рість водних розчинів.

6. Результати проведених
досліджень дозволяють реко�
мендувати як порогову за орга�
нолептичною ознакою шкідли�
вості концентрацію у воді
Л�564 і Л�805 на рівні 0,3 мг/л,
а Л�10002 — 0,1 мг/л (лімітую�
чий критерій — піноутворення). 
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острі кишкові інфекції (ГКІ) є од�
нією з найбільш значущих про�
блем охорони здоров'я в усіх
країнах світу. Спектр збудників,
що викликають ГКІ, різноманіт�
ний (патогенні та умовно�пато�
генні бактерії, найпростіші, а та�
кож віруси). Серед них саме ро�
тавірусній інфекції (РВІ) нале�
жить провідна роль у структурі
вірусних діарейних захворювань
у новонароджених і дітей віком
до 5 років. Щорічно в усьому сві�
ті мільйони дітей хворіють на
тяжку форму ротавірусної діа�
реї, з яких понад 440 тисяч по�
мирають, переважно у країнах,
що розвиваються [1]. 2006 року
лише у країнах Європейського
Союзу було зареєстровано 3600
тисяч випадків ротавірусної ін�
фекції, 87 тисяч госпіталізацій,
213 летальних результати [2]. В
Україні ГКІ вірусної етіології не�
достатньо вивчені у зв'язку з
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МОЛЕКУЛЯРНО%БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ГЕНОТИП%СПЕЦИФИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОРОТАВИРУСНОЙ ВАКЦИНЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ
Дзюблик И.В., Обертинская О.В., Соловьев С.А.,
Трохименко Е.П.
Острые кишечные инфекции (ОКИ) являются одной из
наиболее значимых проблем здравоохранения во всех
странах мира, спектр возбудителей которых разнообразен и
включает в себя патогенные и условно%патогенные бактерии,
простейшие, а также вирусы. Среди них именно ротавирусной
инфекции (РВИ) принадлежит ведущая роль в структуре
вирусных диарейных заболеваний у новорожденных и детей в
возрасте до 5 лет. Целью работы было прогнозирование
генотип%специфической эффективности
противоротавирусной вакцины, содержащей штамм
ротавирусов человека RIX4114 с генотипом G1P[8], на основе
молекулярно%биологических исследований циркуляции
ротавирусов разных генотипов среди детей с ОКИ в разных
регионах Украины. В результате исследования была
спрогнозирована ее высокая эффективность при условии
использования ее на территории Украины для профилактики
тяжелых форм РВИ.
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