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можуть проникати цисти лямблій, яйця аскарид, личинки анкілостом, це-
ркарії печінкового сисуна.  

Зараження людей відбувається при споживанні сирої, погано очи-
щеної води, фруктів, зелені, овочів, помитих забрудненою водою, або вна-
слідок заковтування води під час купання, проникнення личинок шисто-
сом в організм через пошкоджену шкіру. 

Водні епідемії мають ряд характерних особливостей. Вони завжди 
пов'язані з певним джерелом (колодязем, водогоном) і практично відсутні 
при вживанні води з інших джерел водопостачання. Епідемія характери-
зується різким спалахом інфекції, масовим ураженням населення і повіль-
ним затиханням її в кінці[2,3]. 

Господарсько-технічне значення води, знаходиться поза медичною 
компетенцією, але становить для неї значний інтерес. Жоден технологіч-
ний процес не проходить без використання води. На виготовлення 1 кг 
паперу необхідно від 50 до 140 л води, на вирощування 1 кг рису (на 
зрошуваних землях) — 4000 л води, на добування 1 кг вугілля — від 3 до 
5 л, на виплавку 1 кг сталі — 20-120 л води, на виготовлення 1 кг синте-
тичної гуми — 2400 л води [10]. 
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ДО ПИТАННЯ ЯКОСТІ ОБЛІПИХОВОЇ ОЛІЇ 

Канюка О.Ю. 
Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС 

Олії є важливими харчовими продуктами: вони поставляють в орга-
нізм людини енергію і незамінні ненасичені жирні кислоти, а їхні функціо-
нальні властивості багато в чому визначаються складом наявних жирних 
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кислот. Тому олії належать до функціонально значимих компонентів зба-
лансованого харчування. Для сучасного ринку харчових продуктів харак-
терним є масове поширення фальсифікату і товарів низької якості, і олії не 
є винятком. У літературі приділено мало уваги вивченню жирнокислотного 
складу харчових рослинних олій, у тому числі обліпиховій.  

Нами було досліджено жирнокислотний склад обліпихової олії (при-
дбана у роздрібній торгівлі м. Полтава). Дослідження проводили на газо-
вому хроматографі «Кристалл 5000.1» з полум’яно-іонізаційним детекто-
ром (ПІД), на капілярній колонці ZB FFAP 50 м x 0.32 мм x 0.50 мкм, газ 
носій — азот. Температура детектора — 260°С, інжектора — 250 °С, коло-
нки — початкова 180 °С, утримується 2 хв, потім підігрівається зі швидкі-
стю 10 хв до 220 °С. Пробопідготовка: олію близько 0,3 мл розчиняли в 
3,0 мл гексана, добре струшували, потім додавали 0,5 мл 10% розчину 
метилату натрію в метанолі, знову добре струшували, після поділу фаз 
відбирали верхній прозорий шар 3 мкл, який досліджували. Отримані ре-
зультати представлені в табл. 1. 

Таблица 1. Жирнокислотний склад обліпихової олії (% мас.). 
Кислоти Обліпихова олія (до-

слідний зразок) 

Обліпихова олія 

(норми) 

Соняшникова 

(ГОСТ) 

мірістинова С14:0 0,09 - ≤ 0,2 

пальмітинова С16:0 7,06 36 5,6 — 7,6 

стеаринова С18:0 2,97 1,5 2,7 — 6,5 

арахінова С20:0 0,19 - ≤ 1,0 

бегенова С22:0 0,56 - - 

пальмітолеїнова С16:1 0,19 30 ≤ 0,3 

олеїнова С18:1 30,54 11,1 14,0 — 39,4 

лінолева С18:2 57,99 16,4 18,3 — 74,0 

ліноленова С18:3 0,25 5 0,2 — 3,8 

гондоїнова С20:1 0,15 - ≤ 0,2 

ерукова С 22:1 0,00 - ≤ 0,2 

Хочемо зазначити, що в ГОСТ 30623-98 відсутня обліпихова олія. 
Таким чином, встановити справжність відомої (маркованої продукції), шля-
хом порівняння жирнокислотного складу досліджуваної продукції зі вста-
новленими нормами не представляється можливим. 

У статті, присвяченій справжності обліпихової олії приводиться її ти-
повий жирнокислотний склад (табл. 1). Зазначається, що в обліпиховій 
олії вміст пальмітолеїнової кислоти може бути від 13% до 51%, частіше 
25% — 30%, що може бути використано як маркер для ідентифікації [2]. 
Так само в якості основного критерію ідентифікації обліпихової олії реко-
мендують використовувати співвідношення кислот пальмітинової і пальмі-
толеїнової, яке повинно бути не більше 1,5 [1]. Досліджуваний нами зра-
зок обліпихової олії за жирнокислотним складом не можна віднести до олії, 
що містять обліпихову олію. 

У ГОСТ [3] наведено діапазони вмісту жирних кислот в різних видах 
олій, зокрема в соняшниковій (таблиця 1). Порівнюючи отримані дані об-
ліпихової олії з соняшниковою можна зробити висновок, що досліджуваний 
зразок за вмістом жирних кислот відповідає соняшниковій олії.  

Таким чином, досліджуваний зразок за маркуванням позначений як 
обліпихова олія не можна віднести до цього виду олій. Вірогідно це соня-
шникова олія.  
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ПОРУШЕННЯ МІКРОЕКОЛОГІЇ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ТА 

ШЛЯХИ ЙОГО ВІДНОВЛЕННЯ 

Лантухова Т.М. 
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 

Дана тема є досить актуальною в наш час, бо не кожен з нас знає, 
або навіть не здогадується, що відбувається з організмом людини протягом 
її життя. Саме мікроекологія дає змогу ознайомити людину з її мікрофло-
рою. Мікроекологія — це наука, яка вивчає місце поселення різних мікро-
бів і їх екологічні взаємозв'язки в людському організмі. Вона є сучасним 
напрямком у сфері біології та медицини, яка приділяє значну увагу пози-
тивному і негативному впливу мікроорганізмів на здоров’я людини. 

Мікрофлора людини — це сукупність всіх мікроорганізмів, які весь 
час перебувають в організмі здорової людини. В тілі людини присутня не-
зліченна кількість різних мікробів, які по-різному впливають на функціо-
нування всіх систем організму. Мікрофлора людини постійно змінюється 
через екологію, неправильне та неякісне харчування, стреси, недотри-
мання особистої гігієни та санітарних норм, недотримання здорового спо-
собу життя та вживання шкідливих звичок. 

В наш час найбільше людей страждає захворюваннями кишечника 
та шлунку через вживання неякісної їжі, антибіотиків, порушення функ-
ції імунітету або неправильний раціон. Найчастішим захворюванням є дис-
бактеріоз — зміна нормального складу бактерій кишечника. Отже, головне 
питання — це як можна допомогти власній мікрофлорі й уникнути дисбак-
теріозу та інших захворювань шлунково-кишкового тракту? Від дисбакте-
ріозу зазвичай призначаються пребіотики і пробіотики.  

Пробіотики — "живі" бактерії, які, потрапляючи в кишечник, покли-
кані відшкодувати недолік нашої власної корисної мікрофлори. У пробіо-
тиків є ряд недоліків. По-перше, це "чужа", чужорідна флора. Потрібно 
пам'ятати, що склад мікрофлори кожної людини унікальний, тому виро-
щені в лабораторіях в умовах масового виробництва "живі" бактерії можуть 
просто не відповідати складу нашої власної мікрофлори. Пробіотики і пре-
біотики допомагають мікрофлорі. Пребіотики — більш природний і, як на-
слідок, ефективний спосіб. Пребіотики — це вуглеводи, які не розщеплю-
ються нашим організмом і в незмінному вигляді доходять до мікрофлори 
кишечника. Ними можуть харчуватися тільки корисні для нас бактерії — 

шкідливі мікроорганізми люблять "м'ясну" їжу, тобто білки. Тому для того, 
щоб ростити, корисні бактерії, потрібно їсти дуже багато овочів і фруктів, 


