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ід час випробування, транспор
тування, переробки та зберіган
ня нафти і нафтопродуктів існує
високий ризик забруднення ни
ми об'єктів природного середо
вища. Про це свідчать численні
аварійні ситуації на об'єктах
нафтової промисловості у різ
них регіонах земної кулі. Яскра
вим прикладом є гіпераварія на
буровій платформі ВР з забруд
ненням води Мексиканського
залива (вилилося за три місяці
4000 млн. літрів нафти), еконо
мічні наслідки якої оцінюються у
десятки млрд. доларів.
Нами було розроблено ТУ У
03772476 "Глауконітоліт при
родний і модифікований" [4] з
токсикологогігієнічним пас
портом "Глауконітоліт (модифі
кований) + модифікатор — біо
реагент культури Pseudomonas
species PS17" [8] та ТУ 24,5
32613446004:2004 "Речови
на поверхневоактивна "Полі
ком", на які були отримані по
зитивні висновки державної
санітарногігієнічної експерти
зи № 5.10.44 від 09.01.2002 р.
та № 05.03.0204/42465 від
25.10.2004 р. Зважаючи на ве
ликі перспективи використан

ТОКСИКОЛОГОГИГИЕНИЧЕСКАЯ И
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКИ КОМПЛЕКСНОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОРБЕНТА ГЛАУКОНИТОЛИТА,
МОДИФИЦИРОВАННОГО ПОВЕРХНОСТНО
АКТИВНЫМ КОМПЛЕКСОМ "ПОЛИКОМ" —
БИОРЕАГЕНТОМ КУЛЬТУРЫ PSEUDOMONAS
SPECIES17 (БИОПАР PS17)

ХОП'ЯК Н.А.
Глауконитолит — экологический сорбент,
имеющий высокую пористость, большую
активную удельную поверхность и емкость
катионного обмена (замещения) —
изоморфного, химического и физического
характера, фильтрационную способность,
емкость поглощения нефтепродуктов и
высокотоксичных веществ органического и
неорганического происхождения. Биореагент
культуры Pseudomonas species17 —
поверхностноактивное вещество "Поликом" —
комплекс моно и дирамнолипидов —
полимеральгинатной природы (полиуронид
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ня адсорбційних і катионнооб
мінних властивостей глауконі
толіту у зв'язку з проблемами
охорони довкілля для очищен
ня води і ґрунтів від різноманіт
них шкідливих речовин, акту
альним є доповнення токсико
логогігієнічних властивостей
глауконітоліту
розширеним
висвітленням природи і меха
нізмів сорбційних властиво
стей на підґрунті структурно
морфологічних, фізичних і
фільтраційних особливостей
природного композита Адамів
ського родовища Хмельниць
кої області, який отримав назву
глауконітоліт, та дати гігієнічну
оцінку механізмів емульгуваль
них властивостей культураль
ної рідини PS17 щодо різних
гідрофобних сполук (вуглевод
ні, нафта, оливи тощо).
Матеріали та методи до
сліджень. Предметами дослід
жень був природний глауконіто
літ. Клас небезпеки для здоров'я
населення глауконітоліту визна
чали за ДСанПіН 2.2.7. 02999.
Додатково дана гігієнічна оцінка
мінералогічного, грануломе
тричного, хімічного, мікроеле
ментного складу екологічного

блоковой структуры, линейный полимер
мануроновой кислоты и 5 эпимерагулуроновой
кислоты). Применяется в качестве
модификатора экологического сорбента
глауконита, солюбизируя (эмульгируя)
нефтепродукты при их разливах и
самостоятельно — в виде культуральной
жидкости для очистки воды и грунта при авариях
на объектах нефтедобычи, нефтепереработки и
транспортировании нефтепродуктов.
Ключевые слова: глауконитолит, сорбент,
пористость, активная удельная поверхность,
емкость изоморфного обмена катионов,
фильтрационная способность, емкость
поглощения и статическая обменная,
сорбция, десорбция, монорамнолипиды,
дирамнолипиды, биополимер альгинат,
полисахариды, Pseudomonas species 17,
модификатор экологического сорбента
глауконита, cолюбизация (эмульгирование)
нефтепродуктов при их разливах.
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Glauconitolit — the ecological sorbent with high
level of porosity, huge active specific surface and
isomorphic cation exchange capacitywith chemi
cal and physical characteristics, filtration ability,
filtration capacity of oil products and highly toxic
substances of organic and nonorganic origin.
Mineralogy, granulometry, chemical, microele
mental structure, phisycal and filtration ability,

сорбенту та його фізичних і
фільтраційних властивостей [1,
4, 5, 8]. Надано витяг з техноло
гічної інструкції щодо переробки
глауконітоліту [8] та охарактери
зовано мікроморфологію його
агрегатних зростків; показано
схематичне зображення тетрае
дричної кремнекисневої сітки
порівняно з каолінітом та монт
морилонітом [5]. Дано розши
рену характеристику механізму
сорбції ізоморфного (хімічного) і
фізичного характеру глауконіто
літу і зниження мутагенного
ефекту забруднених нафтопро
дуктами ґрунтів.
Відомості щодо культуральної
рідини поверхневоактивного
комплексу "Поліком" — біореа
генту культури Pseudomonas
species17 (біоПАР РS17) були
суттєво доповнені наведенням
структурної формули поверхне
воактивної речовини "Полі
ком", деталізацією фізикохіміч
ного складу біоПАР PS17, по
ясненням механізму емульгу
вальних властивостей культу
ральної сполуки до нафти та
нафтопродуктів; наведено іс
нуючі методи контролю цукрів
(поверхневоактивних рамнолі
підів), СМД (ступінь міцелярного
розведення — Critikal Micelle
Delution), тобто показник розве
дення культуральної рідини до
величини критичної концентра
ції міцелоутворення у мг/дм3
(ККМ); визначення поверхнево
го і міжфазного натягу та емуль
гувальної активності препарату.
Визначено клас небезпечності
біоПАР PS17 [12, 1416]. За
пропоновано технологію ство
рення біля джерел забруднення
ґрунту нафтопродуктами сорб
ційнофільтраційних інженерно
геохімічних бар'єрів мембран
ного, колоїдного, кавальєрного
типів за допомогою екологічно
го сорбенту глауконіту, модифі
кованого біоПАР PS17 (10 г
культуральної рідини на 100 г

глауконіту) [4]. Емульгувальну
активність
біоПАР
PS17
необхідно оцінювати за індек
сом емульгування (Е24) за 24 го
дини як величину висоти емуль
сійного шару до загальної висо
ти рідини у пробірці NS14 після
двохвилинного змішування 10
мл культуральної рідини з 10 мл
рідких парафінів на "Гомогеніза
торі Мі2". Поверхневий і між
фазний натяг здійснюють за ме
тодом Вільгельмі за допомогою
платинової пластини [5]. Для
визначення ККМ досліджуваль
ного розчину готується серія йо
го розведень відомих концен
трацій і вимірюється поверхне
вий натяг кожного розведення;
будується графік залежності по
верхневого натягу від концен
трації: ПАР, абсциса точки пере
тину дотичних до графіку відпо
відає точці ККМ (мг/л) [5].
Штам PS17 синтезує поза
клітинні поверхневоактивні глі
коліпіди (рамноліпіди) поліме
ральгінатної природи. Рамнолі
піди — гомологічні складні ефі
ри вуглеводу рамнози та окси
деканової кислоти. Вони отри
мані з органічного екстракту
культуральної рідини методом
тонкошарової хроматографії.
Біомасу клітин визначають ва
говим методом після центрифу
гування (8000 об/хв), проми
вання дистильованою водою і
гексаном; висушування при
70оС. Вміст нафтопродуктів у
ґрунті до і після мікробіологічно
го очищення необхідно оціню
вати методом газової хромато
графії [15]. Концентрації інгре
дієнтів біоПАР PS17 необхідно
контролювати за ГОСТ 12575
86 та ГОСТ 8756 1387 [12] .
Результати
досліджень.
Глауконіт з грецької "глауком" —
блакитнозелений. За рішенням
Міжнародного номенклатурного
комітету глауконітом називають
залізисту октаедричну слюду, із
(Al3+, Fe3+)IV, (Fe3+, Al3+)VI, Fe3+ >Al3+.
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micromorphological and structural peculiarities
were characterized. Toximetry criteria and usage
recommendation are given for Glauconitolit as
prevention substance against soil pollution by oil
products and other xenobiotic substances.
Keywords: glauconitolit, sorbing agent,
porosity, active specific surface, isomorphic
cation exchange capacity, filtration ability,
filtration capacity, static exchange, sorption,
desorption, monorhamnolipides,
dirhamnolipides, biopolymer, alginate,
polysaccharides, Pseudomonas species 17,
ecological sorbate modifier (Glauconitolit), oil
product overflow emulsification.

Ширше назву глауконіт засто
совують для позначення зеле
них агрегатних зернин (гло
буль), у складі яких разом з
глауконітом є залізистий іліт,
глауконітсмектит, хлорит —
"глауконітові зерна", "глобуляр
ний глауконіт", або glauKony —
"глауконіт". Відповідно до ток
сикологогігієнічного паспорта
хімічної речовини, що впровад
жується у господарство та по
бут, "глауконітоліт (модифікова
ний), силікат заліза і магнію —
селадоніт, алюмосилікат заліза
і магнію — сколіт, мінливого
складу, гідрослюда + модифі
катор — біореагент культури
Pseudomonas species PS17 [8]
— глауконітоліт є природним
екологічним сорбентом осадо
вого походження (у морських
басейнах) з емпіричною форму
лою (К, Са, Na)1(Al, Fe3+, Fe2+,
Mg) 2[(OH) 2Al 0,35Si 3,65O 10]·(Na,
K)2·(Al, Fe)2O3·nSiO2·mH2O за ТУ
У 0249915.0012001 [4]. Міне
ральний склад глауконітоліту
(%): глауконіт — до 70; кварц —
до 20; монтморилоніту — 525;
мікроконкрецій фосфоритів та
інших мінералів — до 10. Грану
лометричний склад (%): фрак
ція (мм) 21; 10,5;0,50,25;
Рисунок 1
Різновиди мікроморфології
агрегатних зростків
глауконіту
(тунельна структура)
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0,250,1; 0,10,05; 0,050,01;
0,010,005; <0,005; відповідно :
0,18; 6,0; 13,62; 36,52; 25,05;
10,24; 5,10; 3,29%. Хімічний
склад глауконітоліту (мікроеле
менти), %: SiO2; TiO2; Al2O3;
Fe2O3; FeO; MnO; CaO; MgO;
K2O; Na2O; P2O5; H2O; відповід
но: 53,99; 0,14; 7,34; 14,18;
0,54; 0,02; 9,43; 2,56; 4,51; 0,14;
2,25; 3,21%. Мікроелементи, %:
Ba, Sr — 0,0n; Zr, Co, Mn, Cr, Ni, V,
La, Cu, Y, Zn, B, Sc — 0,00n; Pl,
Ga, Be, As, Mo, Sn, Yb, Ge —
0,000n; Ag та Cd — 0,0000n; [13]
за ТУ У 02497915.0012001 [4,
5] та фільтраційні властивості
глауконітоліту такі: природна
вологість (w, %) — 12(10 _: 15);
щільність частинок (р, г/см3) —
2,63(2,62 _: 2,65); щільність при
wпр
(природна
вологість)
_
(р, г/см3) — 1,88(1,81 : 1,98);
щільність сухого ґрунту (р, ске
лета, г/см3) — 1,67(1,61 _: 1,71);
пористість (η, %) — 36(33 _: 39);
коефіцієнт фільтрації м/добу у
сухому стані
(ε<80%) —
_
0,41(0,30 : 0,60); коефіцієнт

фільтрації м/добу у щільному
стані (ε>60%) — 0,04(0,008 _:
3
0,08); дійсна
_: щільність (г/см ) —
2,55(2,45 2,64); уявна
_ щільність
(г/см3) — 1,71(1,65 : 1,76); су
марний об'єм пор (см3/г) —
0,174(0,119 _: 0,209); сумарна
пористість (%) — 22,25(13_: 31);
статична обмінна ємність (мг
екв/г) — 9,71(9,60 _: 9,80); пито
ма поверхня (м2/г) — 96,0 _:
1400 м2/г (для порівняння пито
ма поверхня цеоліту — 8,7 м2/г).
Особливість мікроморфології
глауконітоліту — це так звані
"тунельні структури" (рис. 1).
У групу глауконіту об'єдну
ються слюдисті мінерали ша
руватої структури, які характе
ризуються діоктаедричною ко
міркою політипу ІМ і ІМd. За
барвлення глауконітоліту зеле
не (зеленосинє, світлозеле
не, сірозелене), зелений пі
сок, земля з різними відтінка
ми. У природі він зустрічається
у вигляді мікроконкреційних аг
регатів з сильно розчленова
ною поверхнею. Розмір зерен
змінюється від 0,005 до 1 мм.
Рисунок 2
Схематичне зображення глауконітоліту
1 — О 2 — Si
 кисень
 гідроксил
 алюміній, залізо, магній
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Рисунок 3
Порівняльна структура каолініту (а), монтморилоніту (б)
і глауконіту (в)
а
б
в

Примітка: 1— О, 2— ОН, 3— Si, 4,5,6— Al, Мg, 7— іони К,
8— міжпакетна відстань, нм.

Основу структури глауконіто
літу складають тетраедричні
кремневокисневі сітки, які,
з'єднуючись, утворюють струк
турний шар. Шари, накладаю
чись один на одного, утворю
ють багатоповерхові пакети
(рис. 2).
Глауконітоліт належить до
класу мінералів, які складають
ся з однотипних алюмосилікат
них шарів 2:1, що розподіля
ються між шарами різними сор
тами катіонів (Са2+, Mg2+, Na+ то
що) — як у монтморилонітах;
глауконітоліт має тришаровий
пакет, між пакетами зв'язок
здійснюється за рахунок катіо
нів калію [5]. Міжпакетна від
стань — 1 нм (рис. 3в).
Особливості структури спри
яють високій пористості (ніз
дрюватості), великій активній
питомій поверхні, високій єм
ності катіонного обміну. За ра
хунок ізоморфного обміну ка
тіонів у глауконітоліту є можли
вість сорбції не тільки ізоморф
ного (хімічного), але й фізично
го характеру (між структурни
ми шарами і довкола їхніх кра
їв). Це пояснюється тим, що
природний сорбент глауконіто
літ має у своєму складі глауко
ніт, монтморилоніт і кварц.
Зерна кварцу виконують функ
ції механічного фільтру; глауко
ніт і монтморилоніт мають ви
соку статичну обмінну ємність
(ємність катіонного обміну). За
рахунок постійного ізоморфно
го обміну катіонів у глауконіті і
монтморилоніті Si заміщується
на Al і P; Al заміщується на Mg,
Fe2+; Fe3+; Zn, Cd, Co/ Li, Ni то
що, а у глауконіті більша, ніж у
монтморилоніті
жорсткість
розширює ізоморфні заміщен
ня особливо великих катіонів
(таких як Са).
Надлишок від'ємних зарядів у
монтморилоніті та глауконіто
літі дає можливість сорбувати
низку катіонів і надійно їх утри
мувати. За енергією поглинан
ня (сорбції) і виходу (десорбції)
катіони утворюють такі ряди:
енергія
поглинання
—
Fe 3+ >Al>h>Ba>Ca>Mg(Fe)>
NH4>K>Na>Li; енергія виходу
— Li>Na>K>NH4>Mg(Fe)>Ca>
Ba>H>Al>Fe3+. Крім високої
сорбційної ємності, глауконіто
літ має фільтраційну здатність,
статичну обмінну та ємність по
глинання нафтопродуктів, пе
стицидів, радіоактивних еле
ментів, різноманітних токсич
них речовин органічного і не
органічного походження [5].
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Так, проведеними нами до
слідженнями доведено наяв
ність виражених сорбційних
властивостей щодо ДДТ, лінда
ну, тілту, ДДВф, децису; відходів
амідолу/моноетаноламіну, ета
нолу аміну, аміноетанолу, кола
міну, βгідроксиетиламіну [1];
відходів, які утворюються при
виробництві карбомідофор
мальдегідної смоли [2]; зне
шкодження розливів дизельно
го палива, бензину, моторних
олив тощо [3] та неякісних (про
строчених) лікарських засобів і
кубових залишків виробництва
ДМСО (диметилсульфоксиду)
[6], а також іонів ртуті [18].
Глауконітоліт значно зменшує
мутагенний ефект від забруд
нення нафтопродуктами ґрун
тів. Так, у разі вихідного заб
руднення ґрунтів 66,279 г/кг і
76,934 г/кг нафтопродуктами
процент хромосомних мутацій
(за анатемафазним аналізом
корінців цибулі ріпчастої) ста
новив відповідно 5,3 і 14,3. При
змішуванні цих ґрунтів з глау
конітолітом 1 : 1 ці відсотки
становили відповідно 2,4 і 2,8
[5]. У зв'язку з цим глауконіти і
глауконітоліт широко застосо
вуються під час будівництва
полігонів
високотоксичних
промислових відходів та твер
дих побутових відходів (в якості
перекриваючого шару під час
рекультивації полігону ТПВ у
с.м.т. Славське Львівської
області — проект рекультивації
розробив ДП МОУ "Львівський
проектний інститут"); сховищ
тривалого зберігання різнома
нітних ксенобіотиків; створен
ня інженернобіогеохімічних
бар'єрів на шляху міграції заб
руднювачів довкілля (нафти і
нафтопродуктів) [3]; як філь
трувальний матеріал для очи
щення води господарсько
питного призначення і проми
слових стічних вод; під час лік
відації аварійних викидів, роз
ливів і скидів забруднювачів,
навіть як засобу пожежогасіння
з екосорбцією продуктів зго
рання (Опис до патенту на ко
рисну модель від 25.05.2009
UA 41404. Бюл. № 10, 2009 р.).
Одночасно з сорбцією та ней
тралізацією забруднення осаду
стічних вод глауконітоліт за
безпечує відновлення ґрунтоу
творюючих мікроорганізмів,
нітрифікуючи бактерії акти
номіцет та підвищення вмісту у
ґрунтах рухомих форм N (6
18%), P (725%), діє як природ
ний розкислювач і відновлювач

позитивного природного ба
лансу ґрунту.
"Поліком" — поверхневоак
тивний комплекс — біореагент
культури Pseudomonas speci
es17 (біоПАР РS17) — суміш
моно і дирамноліпідів + біопо
лімер альгінат (полісахариди) +
жирні кислоти + рамноза + амі
нокислоти, пептиди + солі Nа і
К [4, 12, 14].
Структурну формулу біоПАР
РS17 наведено на рисунках 4 6.
Таким чином, біоПАР РS17
належить до класу сполук — по
верхневоактивний комплекс
— моно і дирамноліпіди, полі
меральгінатної природи (поліу
ранід блокової структури, ліній
ний полімер мануронової ки
слоти і 5епімерагулуронової
кислоти). Склад біореагенту:
моно і дирамноліпіди — 5
10 г/дм3; біополімер альгінат
(полісахариди, М400000) —
1,53,0 г/дм3; ліпосахариди —
23 г/дм3; жирні кислоти — 3
5 г/дм3; рамноза — 12 г/дм3;
флуоресцентний пігмент — 0,2
0,4 г/дм3; біомаса — 23 г/дм3;
NaNO3 — 0,51,0 г/дм3; KH2PO4,
K2HPO4 — 0,51,05 мг/дм3 та
залишкові кількості аміно
кислот, пептидів, ферментів —
лідаза, каталаза, уреаза, окси
даза; MgSO4, FeSO4, CaCl2 на
Рисунок 4
Cтруктурна формула
монорамноліпіду

Рисунок 5
Структурна формула
дирамноліпіду

Рисунок 6
Структурна формула
біополімеру (полісахарид —
альгінат блокової структури)
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ведені інгредієнти при темпе
ратурі ферментації у водному
середовищі 2830оС і тиску в
апаратах 1,22 атм., утворюють
природну композицію — по
верхневоактивний комплекс
(1012 г/дм3) [15].
Фізикохімічні властивості:
агрегатний стан — рідина; ко
лір від світлозеленого до жов
токоричневого; запах — нез
начний, специфічний (легкого
бродіння); температура кипіння
— 101оС при 700 мм. рт. ст; рН
— 7,58,5; розчинність у воді —
25% мас.; щільність — 1,01
1,04 г/см3; переважна форма
присутності у повітрі — гідроае
розоль + пари. БіоПАР PS17 не
горить, невибухонебезпечний
[8, 16]. Клас небезпечності біо
ПАР PS17 при інгаляційному
впливі, введенні у шлунок, на
несенні на шкіру — 4 — малоне
безпечні речовини [12].
Поверхневоактивний ком
плекс "Поліком" у разі потра
пляння у навколишнє середо
вище у формі культуральної рі
дини, у комплексі з мікроорга
нізмами — деструкторами заб
руднень або як модифікатор
природного екологічного сор
бенту глауконітоліту (глауконі
ту) включається в екологічні
ланцюги обміну органічних ре
човин, тобто є біодеградабель
ним з кінцевими продуктами
розкладу: вуглеводи прості,
цукри, вода, СО2, сполуки кис
ню (спирти, кислоти, альдегіди,
кетони), що частково присутні у
ґрунтовому гумусі і розчиня
ються у воді. При використанні
у природних умовах, залежно
від температури, препарат біо
трансформується протягом 2
10 місяців. Згідно з ДСанПіН
2.2.7. 2999 [11] за величиною
LD50 біоПАР належить до 4 кла
су. Е24 рідких нафтопродуктів
становить 7585% [5]; поверх
невий натяг σs у мН/м стано
вить 28,537,1. Компонентами
екстракту культуральної рідини
є рамноліпіди RL1 та RL2,
ККМ яких є відповідно 50 і
20 мг/дм3 [12]. При рості на жи
вильному середовищі з різни
ми джерелами вуглецю біомаса
клітин становить 1,652,60 г/л
[14]. PS17 + глауконітоліт (10 г
біоПАР на 100 г глауконітоліту)
при вмісті нафтопродуктів у ви
хідному забрудненому ґрунті
290 мг/кг знижували за 90 днів
концентрацію нафтопродуктів
до 16,83 мг/кг.
Мікробні біосурфактанти —
ідеальні молекули для взаємо
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дії з гідрофобними вуглеводне
вими сумішами. При цьому мо
лекули речовин, що мають
зв'язки з найменшими енергія
ми розриву — з гетероатомами
(О, S, N), які містять вторинний,
третинний, у подвійному зв'яз
ку атоми вуглецю; високомоле
кулярні нормальні алкани, ал
кілзаміщені одноядерні цикліч
ні вуглеводні з короткими боко
вими ланцюгами; низькомоле
кулярні алкани і незаміщені ци
клічні вуглеводні найкраще ути
лізуються. При прямому кон
такті палкани проникають у
клітину у вигляді субмікроско
пічних вуглеводневих крапель,
при цьому поверхнева актив
ність і гідрофобна природа клі
тини сприяє здійсненню кон
такту між клітинами і вуглевод
невими субстратами. Бактерії
роду Pseudomonas species
синтезують рамноліпіди, функ
ція яких полягає в емульгуванні
вуглеводневого субстрату і
стимулюванні росту бактерій
на водонерозчинних субстра
тах [1317]. У системі глауконі
толітбіоПАР змішана мікробна
популяція (ЗМП) створює се
редовище, в якому за короткий
термін відбувається активний
мікробіологічний розклад наф
топродуктів [15].
Висновки
1. Механізм унікальних сорб
ційних властивостей глауконі
толіту Адамівського родовища
Хмельницької області полягає
у великій пористості, активній
питомій поверхні, ємності ка
тіонного обміну хімічного і фі
зичного характеру, фільтрацій
ній здатності на підґрунті міне
ралогічного, гранулометрично
го, макро і мікроелементного
складу, мікроморфологічних і
структурних особливостей, що
зумовлює великі перспективи
використання адсорбційних і
катіоннообмінних властиво
стей комплексного природно
го екологічного сорбента для
профілактики
забруднення
природного середовища різ
номанітними ксенобіотиками.
2. Поверхневоактивний ком
плекс "Поліком" — біореагент
культури Pseudomonas species
17 (культурна рідина) — це су
міш моно(RL1), дирамноліпі
дів (RL2) — гомологічних
складних ефірів вуглеводу рам
нози та оксидеканової кислоти,
полімеру альгінатної природи
(поліуроніду блокової структу
ри, лінійного кополімеру ману
ронової кислоти і 5епімера

гулуронової кислоти), який є
модифікатором екологічного
сорбенту глауконолітоліту (гла
уконіту), бо прискорює утиліза
цію органічних забруднювачів
(нафтопродуктів) шляхом їх со
любілізації (емульгування).
3. Результати токсиколого
гігієнічних досліджень засвідчи
ли токсикологічну безпечність
глауконітоліту та біоПАР PS17
на всіх етапах токсикометрії;
клас небезпеки при інгаляцій
ному впливі, введенні у шлунок,
нанесенні на шкіру за ГОСТ
12.1.007764 (малонебезпечні
речовини), що гарантує нешкід
ливість для здоров'я працівни
ків, населення і довкілля. Осо
бливості гранулометричного
складу глауконітоліту дозволя
ють пропонувати створення ін
женерногеохімічних бар'єрів
сорбційнофільтраційного,
сорбційного колоїдного та кава
льєрного типів на територіях,
забруднених нафтопродуктами.
4. БіоПАР PS17 — екологічно
безпечний, бо є біодеграда
бельним з кінцевими продукта
ми — вуглеводами простими
(цукри), води і СО2, що може
зв'язуватись у карбонатах спо
луками кисню (спирти, кислоти,
альдегіди, кетони), які входять у
гумус з розчинниками води.
5. БіоПАР PS17 у формі куль
туральної рідини у комплексі з
мікроорганізмами — деструк
торами забруднень — і як моди
фікатор екологічного сорбенту
глауконітоліту (глауконоліту)
має широко застосовуватися
для очищення води і ґрунтів від
різноманітних нафтопродуктів,
олив моторних та індустріаль
них відпрацьованих і регенеро
ваних, бензинів і солярового па
лива, мазутів під час аварійних
розливів у нафтодобувній і наф
топереробній промисловості.
ЛІТЕРАТУРА
1. Гігієнічна і токсикологічна
характеристика екологічного
сорбенту
глауконітоліту
/
А.К. Маненко, Н.А. Хоп'як,
Л.В. Хабровська та ін. // Прак
тична медицина. — 2007. —
№ 4 (Т. VІІІ). — С. 9599.
2. Гігієнічне обґрунтування
можливості використання еко
логічного сорбенту глауконіту
для знешкодження відходів, які
утворюються при виробництві
карбомідоформальдегідної смо
ли / С.Т. Омельчук, А.К. Маненко,
Н.А. Хоп'як та ін. // Науковий віс
ник нац. мед. унту ім. О.О. Бого
мольця. — 2010.— № 1 (28). —
С. 7175.

3. Гігієнічна оцінка техноло
гічного регламенту знешкод
ження можливих розливів наф
топродуктів (дизельне пальне,
бензин, моторні оливи) еколо
гічним сорбентом глауконітом,
модифікованим біоПАР, на те
риторіях автостоянок, АЗС та
різноманітних автошляхів / Н.А.
Хоп'як, С.Т. Омельчук, А.К. Ма
ненко та ін. // Довкілля і здо
ров'я: матер. Всеукр. наук.
практ. конф. (2324 квітня 2010
р., м. Тернопіль). — Тернопіль,
2010. — С. 135136.
4. Глауконітоліт природний і
модифікований:ТУУ
02497915.0012001 / А.К. Ма
ненко, Н.А. Хоп'як (Висновки
державної санітарноепідеміо
логічної експертизи № 510/44
від 03.01.2002 р. Протокол екс
пертизи Львівської облСЕС
№ 01/01 від 29.12.2001 р.).
5. Розробка технічних умов
застосування глауконітового
сорбенту та біоПАР при ство
ренні моделі інженерногеохі
мічного бар'єру на шляху
міграції нафтових забруднень:
звіт про виконання робіт /
Ю. Федоришин, М. Наконеч
ний та ін.— Львів: ВАТ "Геотех
нічний інститут", 2002. — 64 с.
6. Метод знешкодження нея
кісних лікарських засобів і ку
бових залишків виробництва
диметилсульфоксиду за допо
могою екосорбенту глауконіту
/ Н.А. Хоп'як, С.Т. Омельчук,
А.К. Маненко та ін. // Актуальні
питання гігієни та екологічної
безпеки України (VI Марзєєв
ські читання 2010 р.): зб. тез
доп. наук.практ. конф. — К.,
2010. — Вип. 10. — С. 146148.
7. Методические указания по
применению расчетных и
экспрессэкспериментальных
методов при гигиеническом
нормировании химических со
единений в воде водных объек
тов: МУ № 194378. — М., 1979.
8. Токсикологогігієнічний
паспорт хімічної речовини, що
використовується у господар
стві та побуті. Глауконітоліт
(модифікований) + модифікат
біореагент культури Pseudo
monas species PS17 / А.К. Ма
ненко, Н.А. Хоп'як. — Львів,
2002. — 6с. (Висновок держав
ної санітарноепідеміологічної
експертизи № 5.10/44 від
03.01.2002 р. Протокол екс
пертизи Львівської облСЕС
№ 01/01 від 29.12.2001 р.).
9. Внеклеточные методы и
поверхностноактивные свой
ства бактерий Rh. erythropolis /

№ 3 2011 ENVIRONMENT & HEALTH 52

D3-11 b.qxd

30.08.2011

18:01

Page 53

А.Н. Шульга, Е.В. Карпенко,
А.А. Туровский, Т.В. Коронелли
// Микробиология. — 1990. —
Т. 59, вып. 3. — С. 443447.
10. Шкідливі речовини. Кла
сифікація та загальні умови
безпеки: ГОСТ 12.1.00776.
11. Гігієнічні вимоги повод
ження з промисловими відхода
ми та визначення їхнього класу
небезпеки для здоров'я насе
лення: ДСанПіН 22.7.02999.
12. Санітарногігієнічна оцін
ка комплекту документів щодо
використання в Україні біопре
парату PS17: звіт до протоколу
№ 1 від 2004 р. / А.К. Маненко,
Н.А. Хоп'як (Висновок держав
ної санітарногігієнічної екс
пертизи № 05.03.0204/42465
від 25.10.2004 р.; Протокол
експертизи Львівської облСЕС
№ 38/01 від 25.10.2004 р).
13. Квантовохімічна модель
поверхневоактивного комплек
су штаму PS17 / В.І. Похмурсь
кий, Р.Є. Пристанський, О.В. Кар
пенко, О.М. Шульга // Доп. НАН
України. Сер. Б, геол., хім. біол.
— 1997. — № 9. — С. 151154.
14. Поверхностноактивные
соединения культуры Pseudo
monas sp. S.27 / Е.В. Карпен
ко, А.Н. Шульга, С.А. Щеглова и
др. // Микробиологический
журнал. — 1996. — Т. 58, № 5.
— С. 1824.
15. Речовина поверхнево
активна "Поліком": ТУ 2.4.5.
326134.
46004:2004
/
Й.П. Шевчук, А.К. Маненко,
О.В. Карпенко. — Львів, 2004.
— 12 с. (Висновок державної
санітарногігієнічної експерти
зи № 05.03.0204/42465 від
25.10.2004 р.; Протокол екс
пертизи Львівської облСЕС
№ 38/01 від 25.10.2004 р.
16. Токсикологический пас
порт биореагента культуры
Pseudomonas species PS17 /
Н.В. Гринь, Н.Н. Говорунова. —
Донецьк, 1991. — 7 с.
17. Syldatk C. Chemical and
physical characterization of four
interfacialactive zhamnolipids
from Pseudomonas sp. PSM
2874 grown on nalkanes / С. Sy
ldatk, S. Lang, F. Wagner //
Z. Naturforforsch. — 1984. —
V. 40. — P. S1060.
18. Гігієнічна оцінка адсорб
ційних властивостей глауконіто
літу стосовно іонів ртуті (ІІ) /
Н.А. Хоп'як, С.Т. Омельчук,
А.К. Маненко, С.І. Матисік та ін.
// Проблеми екології та меди
цини. — 2010. — Т. 14, № 1, 2. —
С. 3134.
Надійшла до редакції 17.12.2010.

AN EXPERIMENTAL ASSESSMENT OF IMMUNOSTIMULATING
ACTIVITY OF BIFIDUMBACTERIUM REFERENCE STRAINS
Krivoshlik M.А., Nastoyascha N.I., Sakhnyuk O.N.,
Surmasheva E.V., Kirsanova A.S., Putiyenko R.V., Nikonova N.А.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ
ІМУНОСТИМУЛЮЮЧОЇ ДІЇ ЕТАЛОННОГО
ШТАМУ БІФІДОБАКТЕРІЙ

Î

КРИВОШЛИК М.О.,
НАСТОЯЩА Н.І.,
САХНЮК О.М.,
СУРМАШЕВА О.В.,
КІРСАНОВА О.С.,
ПУТІЄНКО Р.В.,
НІКОНОВА Н.О.
ДП "Державний експертний
центр МОЗ України",
м. Київ;
ДУ "Інститут гігієни і медичної
екології ім. О.М. Марзєєва
АМН України",
м. Київ
УДК 615.337 : 57.0831

станніми роками серед людей
усіх вікових груп все частіше
виникають порушення складу
нормальної мікрофлори шлун
ковокишкового тракту (ШКТ),
які проявляються синдромом
дисбактеріозу. Вагому роль у
масовому поширенні дисбак
теріозів разом з серйозними
захворюваннями організму та
використанням сильнодіючих
антибіотиків почали відігравати
екологічні фактори з комплек
сом зовнішніх впливів: забруд
нення навколишнього середо
вища, хімізація побуту, відсут
ність повноцінного харчування,
стресові ситуації тощо.
Нормальна мікрофлора ШКТ
людини являє собою екоси
стему, яка бере участь у фор
муванні імунних процесів ор
ганізму і складається з чис
ленної кількості бактерій, без
яких неможлива нормальна
життєдіяльність макроорганіз
му. Окремі біоценози органів
та систем макроорганізму пе
ребувають у тісній кооперації
та взаємодіють між собою і з

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩЕГО
ДЕЙСТВИЯ ЭТАЛОННОГО ШТАММА БИФИДОБАКТЕРИЙ
Кривошлык М.А., Настоящая Н.И., Сахнюк О.Н., Сурмашева Е.В.,
Кирсанова А.С., Путиенко Р.В., Никонова Н.А.
Проведено экспериментальное изучение иммуностимулирующих
свойств пробиотических штаммов бифидобактерий —
лабораторного эталонного образца, изолята из препарата и
пробиотического препарата "Бифидумбактерин сухой".
Исследования направлены на изучение влияния пробиотических
штаммов на иммунную систему организма животных в
зависимости от продолжительности и схемы приема препаратов.
Способность пробиотических штаммов бифидобактерий
непосредственно влиять на клетки иммунной защиты определяли
в опытах in vivo по изменению функциональной активности
макрофагов перитонеального экссудата.
Определено, что лабораторный эталонный штамм в
сравнительных экспериментах с препаратом "Бифидумбактерин
сухой" и изолированным из него штаммом практически в равной
мере влияют на иммунную систему организма. Также показано,
что в зависимости от продолжительности приема изучаемых
образцов стимуляция макрофагов активнее происходила под
влиянием лабораторного эталонного штамма.
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