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Materials and methods: bibliometric, analytical. Results and discussion. A sharp dissonance has 

been established between a large number of various clinical material regarding the use of sapropels 

obtained in Soviet times, with limited studies of their effectiveness as a balneological agent, 

clinical trials and the corresponding introduction into sanatorium-resort practice in modern 

Ukraine. The necessity of the state policy to attract investments in this important field of medicine 

with an emphasis on the study of sapropels, conditioned for sanatorium - resort treatment and 

rehabilitation, has been substantiated; standardization of sapropels as curative mud (peloids); 

implementation of state and self-supporting research and development work on clinical trials of 

sapropels, taking into account the acquired clinical experience and the results of preclinical 

studies; substantiation of the legitimacy of expanding the scope of use of sapropels and preformed 

products based on them in sanatoriums and health centers, spa salons, outpatient and household 

conditions. 

Key words: sapropel, preformed agent, biological activity, medical and health-improving 

practice. 

 

Реферат. Мокиенко А. В., Гуща С. Г., Cтрус O. E., Шмакова И. П., Шаповалова А. 

А. САПРОПЕЛИ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПЕЛОИДОТЕРАПИИ. Цель 

работы: провести анализ данных литературы относительно сапропелевых грязей 

(пелоидов) и рассмотреть перспективі их применения в медицинской практике.  

Материалы и методы: библиометрические, аналитические. Результаты и их 

обсуждение. Установлен резкий диссонанс большого количества разнообразного 

клинического материала относительно использования сапропелей, полученного в 

советские времена, с ограниченностью исследований их эффективности как 

бальнеологического средства, клинических испытаний и соответствующего внедрения в 

санаторно-курортную практику в современной Украине. Обоснована необходимость 

государственной политикипо привлечению инвестиций в эту важную сферу медицины с 

акцентом на исследование кондиционных для санаторно - курортного лечения и 

оздоровления сапропелей; стандартизацию сапропелей как лечебных грязей(пелоидов); 

выполнение государственных и хозрасчетных НИР по клиническим испытаниям 

сапропелей, учитывая приобретенный клинический опыт и результаты доклинических 

исследований; обоснование правомерности расширения сферы использования сапропелей и 

преформированных средств на их основе  в санаторно-курортных и оздоровительных 

учреждениях, СПА-салонах, амбулаторных и бытовых условиях.  

Ключевые слова: сапропели, преформированные средства, биологическая 

активность, безопасность, лечебная и оздоровительная практика. 

 

Реферат. Мокієнко А. В., Гуща С. Г., Струс О. Є., Шмакова І. П., Шаповалова Г. А. 

САПРОПЕЛІ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ПЕЛОЇДОТЕРАПІЇ. Мета: 

проаналізувати дані літератури стосовно сапропелевих грязей (пелоїдів) та обґрунтувати 

перспективність їх медичного застосування. Матеріали та методи: бібліометричні, 

аналітичні. Результати та їх обговорення. Встановлено різкий дисонанс великої кількості 

різноманітного клінічного матеріалу щодо використання сапропелів, отриманого у 

радянські часи, з обмеженістю досліджень їх ефективності як бальнеологічного засобу, 

клінічних випробувань та відповідного впровадження в санаторно-курортну практику в 

сучасній Україні. Обґрунтовано перспективи використання сапропелевих пелоїдів, 

особливо у комбінуванні із бішофітом, для реабілітації постраждалих осіб у надзвичайно 

широкому діапазоні категорій, серед яких слід особливо виділити бійців з передової на 

сході і хворих на постковідний синдром. Слід визнати необхідними масштабну державну 

політику із залучення інвестицій в цю важливу сферу медицини з акцентом на дослідження 

і вилучення із інших галузей (наприклад, аграрної) кондиційних для санаторно - курортного 

лікування та оздоровлення сапропелів; стандартизація сапропелів як лікувальних грязей 

(пелоїдів); виконання НДР за державним та госпрозрахунковим замовленням щодо 

клінічних випробувань сапропелів, враховуючи набутий клінічний досвід та результати 

доклінічних досліджень; обґрунтування правомірності розширення сфери використання 

сапропелів та преформованих засобів на їх основі не тільки в санаторно-курортних, але й в 
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оздоровчих закладах, СПА-салонах, амбулаторних та побутових умовах. 

Ключові слова: сапропелі, преформовані засоби, біологічна активність, безпечність, 

лікувальна та оздоровча практика. 

 

 

Вступ 

Сапропелі— це мулові, переважно органічні відкладання флори і фауни, в 

основному,  прісноводних водойм, що утворюються в результаті розкладання під впливом 

мікробіологічної діяльності. Вони складаються з органічних і мінеральних речовин, 

характеризуються нейтральною реакцією середовища (рН - 7 од. рН), низькою 

мінералізацією розчину (до 1 г/л), високою масовою часткою вологи (до 97 %), гамою 

відтінків від коричнюватих до чорного. За вмістом золи розрізняють низькозольні і 

високозольні сапропелі. За видовим складом органічних залишків і характеру мінеральних 

речовин низькозольні сапропелі підрозділяються на водорослеві і зоогенні, гумусові і 

торф'янисті (за характером торфу). Високозольні сапропелі діляться на вапняковисті і 

глинисті [1]. 

В Україні сапропелі зустрічаються в основному у лісовій медико-географічній зоні, 

але з метою використання в лікувальній практиці вони не  вивчені.  

Сьогодні ряд сапропелевих родовищ вивчено у західному регіоні України. Однак 

далеко не всі пелоїди є кондиційними і внаслідок цього не мають бальнеологічної цінності, 

тому проблема застосування в санаторно - курортній практиці якісних, високоефективних 

природних пелоїдів є актуальною. 

Одним з параметрів, що дозволяють оцінити і прогнозувати досить високу 

терапевтичну активність пелоїдів і перспективність їх використання в практичній медицині, 

є біологічна активність. Це інтегральне поняття, яке включає ряд таких критеріїв, як 

ферментативна активність пелоїду, напруженість мікробіологічних процесів, антимікробні 

властивості відносно ряду умовно-патогенних і патогенних для людини мікроорганізмів, 

наявність фармако - динамічних компонентів тощо. До того ж біологічна активність, як 

найбільш інформативний бальнеологічний показник, викликає широкий науковий і 

практичний  інтерес. 

Аналіз літератури показав обмеженість даних стосовно сапропелів, взагалі, та їх 

медичного застосування, зокрема, що обумовило мету цієї роботи. 

Матеріали та методи: бібліометричні, аналітичні. 

Результати та їх обговорення 

Вперше комплексне вивчення лікувальної дії сапропелів представлено у збірнику [2], 

де зібрани роботи клініцистів і експериментаторів з питань впливу сапропелевої грязі на 

серцево-судинну систему, на процеси обміну, на стан активної мезенхіми і склад крові, а 

також роботи із застосування сапропелевої грязі при захворюваннях суглобів, периферійної 

нервової системи, травматичних ушкодженнях опорно-рухового апарата, інфекційного 

гепатиту у дітей, ряду захворювань шкіри і гіпертонічної хвороби. Позитивні дані, отримані 

клініцистами, перевірені у практичних лікувальних установах. На основі наукових даних, 

підтверджених практикою, є можливість широко рекомендувати сапропелі, як лікувальний 

засіб при багатьох захворюваннях, як у курортній, так і позакурортній практиці. 

Узагальнення цих даних представлено в огляді [3, 15, 16]. 

Ряд дисертаційних досліджень присвячені різним аспектам лікувального впливу 

сапропелевих пелоїдів на організм, зокрема, на функціональний стан серцево-судинної 

системи хворих вібраційною хворобою з обґрунтуванням методики лікування показано 

наступне [4]; на енергетичний апарат печінки, істотною і специфічною рисою якого є 

активація НАД•Н дегідрогеназної ділянки дихального ланцюга мітохондрій [5]; на 

проникність еритроцитарних мембран, вміст церулоплазміну (ЦП), показники окисного 

стресу в еритроцитах і сироватці периферійної крові щурів при гострому отруєнні 

карбофосом [6]; якважливого чинника в системі застосування природних лікувальних 

факторів у дітей з екологічно обтяженими захворюваннями жовчного міхура і 

жовчовивідних шляхів [7, 8]. 

Ретроспективний аналіз біологічної активності сапропелевих пелоїдів оз. Волове 
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(Київська область) та оцінка можливості їх застосування у лікувальній практиці показав, що 

дані пелоїди перспективні для використання у лікувальній практиці і потребують більш 

детального вивчення щодо оцінки їх медико-біологічних властивостей та бальнеологічної 

цінності [9]. 

Комплексні експериментальні дослідження на здорових тваринах щодо  

встановлення безпечності та наявності біологічної активності сапропелів, їх віджимів та 

віджимів з додаванням бішофіту, показали наступне. 

Встановлено, що віджими з додаванням бішофіту чинять м’який заспокійливий 

вплив на ЦНС (знижується тільки орієнтувально-дослідницька поведінка тварин, у 

середньому на 45 %) на відміну від заспокійливого та майже седативного впливу, який 

чинять сапропелі та їх віджими. Емоційна  активність тварин посилюється тільки за рахунок 

збільшення тривалості актів грумінгу на 30 %, що свідчить про покращення емоційного 

стану тварин, без ознак його напруження, встановленого як під впливом сапропелів, так і 

під впливом віджимів сапропелів.  

Найбільш стимулюючим впливом на функціональний стан нирок здорових тварин 

володіють віджими сапропелів з додаванням бішофіту: добовий діурез збільшується на 60 

% за рахунок прискорення швидкості фільтрації первинної сечі у клубочках нефронів на 40 

% та значного зниження реабсорбції у ниркових канальцях; підвищується екскреція 

азотистих шлаків у середньому на 50 % (головним чином за рахунок  сечовини) та  

збільшується екскреція іонів натрію на 80 %. Під впливом віджимів помірно стимулюється 

як сечоутворювальна, так і екскреторна функція нирок. Сапропелі чинять незначний 

стимулюючий вплив на сечоутворювальну та екскреторну функції нирок. 

Детоксикаційна функція печінки незначно стимулюється під впливом сапропелів, 

помітно під впливом віджиму та значно під дією сапропелів з додаванням бішофіту: 

тривалість тіопенталового сну скорочується на 10, 15 та 23 % відповідно.  

Визначені коливання показників метаболізму у здорових тварин під впливом 

сапропелів, їх віджимів та віджимів з додаванням бішофіту не виходили за межі 

фізіологічної норми і не викликали шкідливих чи токсичних явищ.  

Таким чином, біологічна активність підвищується в ряду: природні сапропелеві 

пелоїди → розчин → розчин з бішофітом. 

Отримані експериментальні дані щодо впливу сапропелів, їх віджимів та віджимів з 

додаванням бішофіту на організм здорових тварин свідчать, що при курсовому 

зовнішньому застосуванні сапропелі, їх віджими та віджими з додаванням бішофіту 

безпечні для організму і володіють біологічною активністю. Це дозволяє рекомендувати 

проведення подальших експериментальних досліджень щодо визначення корегуючої дії 

сапропелів, їх віджимів та віджимів з додаванням бішофіту в умовах відтворення 

патологічних станів у тварин. 

Встановлені на цьому етапі досліджень особливості біологічної активності 

сапропелів, їх віджимів та віджимів з додаванням бішофіту дозволили визначити 

доцільність проведення подальших досліджень її впливу на організм щурів при наступних 

патологічних станах: експериментальному дексаметазоновому артрозі та хронічному 

емоційно - іммобілізаційному стресі, посиленому ситуаційними чинниками з метою 

встановлення наявності лікувальних властивостей [10].  

За результатами досліджень отримано патент України на корисну модель та 

опубліковано інформаційний лист «Засіб для підвищення активності адаптаційних систем 

організму» [11, 12]. 

Обґрунтовано правомірність застосування отриманих преформованих засобів у 

лікувальній практиці та розширення сфери їх використання не тільки в санаторно-

курортних, але й в оздоровчих закладах, СПА-салонах, амбулаторних та побутових умовах. 

Результати прогнозної оцінки сапропелів Шацьких озер [13] полягають у 

наступному. 

Сапропелі оз. Пісочне, Пулемецьке, Олешно, Прибіч не чинять суттєвого впливу на 

функціональний стан ЦНС щурів, сприяють розвитку відчуття комфорту у щурів та дещо 

підвищують вегетативні реакції; сапропелі оз. Світязь чинять заспокійливий вплив на ЦНС 

щурів, сприяють міорелаксації, покращують емоційний стан тварин. 
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Сапропелі оз. Пісочне не впливають на сечоутворювальну функцію нирок; сапропелі 

оз. Світязь стимулюють парціальні процеси у нирках без зміни величини добового діурезу; 

сапропелі оз. Пулемецьке та Прибіч стимулюють сечоутворення; сапропелі оз. Олешно 

гальмують сечоутворення; застосування усіх сапропелей сприяє зсуву реакції рН сечі у 

кислий бік. 

Дію сапропелей оз. Пісочне, Світязь, Пулемецьке, Олешно та Прибіч при 

зовнішньому застосуванні спрямовано на часткову перебудову метаболічних процесів та 

інтенсифікацію жовчовивідної функції печінки. 

Зовнішнє застосування сапропелів оз. Пісочне Світязь, Олешно та Прибіч викликає 

помірну фізіологічну відповідь з боку показників периферійної крові та імунної системи, 

що відповідає фізіологічній реакції на дію природного чинника; при застосуванні 

сапропелів оз. Пулемецьке у щурів спостерігається суттєва фізіологічна відповідь з боку 

периферійної крові та імунної системи (перерозподіл формених елементів крові; зниження 

відсотка загальних Т-лімфоцитів та підвищення рівню ГА). 

Застосування сапропелів оз. Пісочне, Світязь, Пулемецьке, Олешно та Прибіч не 

викликає пошкоджень органів-цілей; мають місце ознаки збільшення функціональної 

активності слизової оболонки шлунку та підвищення активності  ферментів окиснювально-

відновлювальних реакцій.  

Визначені коливання показників метаболізму у здорових лабораторних  тварин під 

впливом досліджуваних сапропелей не виходили за межі фізіологічної норми і не 

викликали шкідливих чи токсичних явищ. 

Таким чином, отримані експериментальні дані щодо вивчення впливу сапропелів 

озер Пісочне, Світязь, Пулемецьке та Прибіч на організм здорових тварин свідчать, що при 

курсовому зовнішньому застосуванні сапропелі безпечні для організму та володіють 

біологічною активністю, що дозволяє рекомендувати проведення подальших 

експериментальних досліджень щодо визначення корегуючої дії сапропелів в умовах 

відтворення патологічних станів у тварин.  

Сапропелі оз. Олешно гальмують процеси сечоутворення, що обумовлює 

недоцільність їх використання у лікувальній практиці у хворих з патологією нирок.  

Висновки 

1. Слід звернути увагу на різкий дисонанс великої кількості різноманітного 

клінічного матеріалу щодо використання сапропелей, отриманого у радянські часи, з 

обмеженістю досліджень їх ефективності як бальнеологічного засобу, клінічних 

випробувань та відповідного впровадження в санаторно-курортну практику в сучасній 

Україні.  

2. «М’яка», заспокійлива, седативна дія сапропелевих пелоїдів, особливо у 

комбінуванні із широко розповсюдженим в Україні бішофітом, відкриває величезні 

перспективи їх використання в надзвичайно широкому діапазоні категорій постраждалих 

осіб, серед яких слід особливо виділити бійців з передової на сході і хворих на 

постковідний психотичний синдром. 

3. Сапропелі можуть значно підвищити ресурсний потенціал пелоїдолікування в 

Україні, оскількистаном на 1996 рік кількість їх розвіданих запасів складала 65 млн. т.  

Перспективи досліджень 

1. Масштабна державна політика із залучення інвестицій в цю важливу сферу 

економіки і медицини з акцентом на дослідження і вилучення із інших галузей (наприклад, 

аграрної) кондиційних для санаторно - курортного лікування та оздоровлення сапропелів. 

2. Стандартизація сапропелів як лікувальних грязей (пелоїдів).  

3. Виконання НДР за державним та госпрозрахунковим замовленням щодо клінічних 

випробувань сапропелів, враховуючи набутий клінічний досвід та результати доклінічних 

досліджень. Останні доцільно продовжити з метою оцінки ефективності сапропелів при 

моделювання різних патологічних станів у лабораторних тварин. Це не виключає 

інвестиційно привабливого впровадження в санаторно-курортну практику сапропелів 

Шацьких озер та озера Волове. 
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4. Обґрунтування правомірності розширення сфери використання сапропелів та 

преформованих засобів на їх основі не тільки в санаторно-курортних, але й в оздоровчих 

закладах, СПА-салонах, амбулаторних та побутових умовах. 
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