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Вступ
Вивчення донозологічних (доклінічних) змін стану здоров’я лю-

дини, при впливі хімічних чинників ризику навколишнього серед-
овища є актуальним питанням профілактичної медицини [1-3]. 
Причинно-наслідковий зв’язок між якістю середовища та станом 
здоров’я людини досить складний. Фактори, що негативно вплива-
ють на здоров’я людини в звичайному середовищі, не завжди є оче-
видними і часто не привертають уваги. В більшості випадків вони 
не пов’язані з умовами праці і є чинниками ризику малої інтенсив-
ності, та здебільше реєструються на підпорогових рівнях, але при 
цьому є причиною розвитку предпатологічних станів [4-6]. 

В питанні впливу хімічних навантажень малої інтенсивності на 
організм людини, що є характерним для середовища плавальних 
басейнів [7, 8], неспецифічна резистентність особливого значення 
набуває як частина імунологічної реактивності організму, що за-
безпечує його витривалість до несприятливого впливу різнома-
нітних чинників. Вона забезпечується механічними і фізичними 
факторами, а також гуморальними та клітковими механізмами 
[9], характеризується ступеню  опору та адаптацією організму до 
дії різноманітних факторів ризику і є одним з ведучих критеріїв, 
що характеризують здоров’я і визначає рівень адаптаційних мож-
ливостей організму в дослідженні донозологічних станів при про-
веденні популяційного санітарно-гігієнічного моніторингу. 

При відвідуванні плавального басейну пріоритетного значення 
набуває комплексна дія хімічних речовин на організм плавця, осо-
бливо значного впливу зазнають шкіра та слизові оболонки. Бар’єрні 
властивості шкіри і слизових оболонок, стан підшкірної сполучної тка-

нини, рівень рН, діяльність миготливого епітелію дихальних шляхів, 
бактерицидність багато в чому визначають рівень адаптаційного та 
компенсаторного потенціалу організму [10], обумовлюючи неспеци-
фічний захист організму проти різного роду чужорідних речовин. 

При цьому нормальна аутомікрофлора шкіри (АМФШ) розгля-
дається з сучасних позицій як якісне та кількісне співвідношення 
популяцій мікроорганізмів окремих органів та систем, які підтри-
мують біохімічну, метаболічну та імунну рівновагу організму, що є 
необхідною для збереження здоров’я людини [11 - 13]. Бактерії нор-
мофлори являються однією з основних складових стійкості організ-
му до дії несприятливих факторів оточуючого середовища [14 - 16].

Мета роботи полягала у вивченні стану аутомікрофлори шкі-
ри плавців як складової забезпечення неспецифічної резистент-
ності організму.

Матеріали та методи дослідження
Проведено порівняльне вивчення АМФШ у відвідувачів пла-

вальних басейнів (n1=30) та осіб контрольної групи (n2=25), які не 
відвідують зазначений тип спортивних споруд з метою плавання, 
але не мають протипоказань до занять плаванням, за віковим та 
статевим розподілом контрольна та дослідна група є статистично 
однорідними, вік учасників становить від 18 до 25 років. 

Згідно стандартній методиці відбору мазків-відбитків з поверх-
невого шару шкіри в області верхньої третини внутрішньої (до-
лонної) поверхні правого передпліччя за допомогою стерильного 
тампону у плавців проведено відбір мазків-відбитків до- та після 
відвідування плавального басейну. У осіб контрольної групи про-
ведено однократний відбір мазків-відбитків за аналогічною мето-
дикою. Вивчення аутомікрофлори шкіри полягало в послідовному 
висіванні бактеріального матеріалу на поживні середовища (м’ясо-
пептонний агар, Ендо, Чистовича, Хінтона - Мюллера, Сабуро) та 
культивуванні з ідентифікацією отриманої культури відповідно 
„Методическим указаниям по применению унифицированных ми-
кробиологических методов исследования в клинико-диагностических 
лабораториях” [17], а також  „Основным методам лабораторных ис-
следований в клинической бактериологии” [18]. При виконанні дослі-
дження проведено вивчення складу аутомікрофлори шкіри плавців та 
осіб контрольної групи з ідентифікацією наступних штамів бактерій 
(S.aureus, S.haemolyticus, S.saprophyicus, S.epidermidis, S.agalactiae, 
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S.pyogenes, S.viridans, C. Pseudodiphtheriticum, C.xerosis, C.ulcerans, E. 
coli, Enterobacteriaceae, Acinetobacter, Pseudomonas, Lactobacillus) та гри-
бами роду Candida. Дослідження АМФШ плавців та осіб контрольної 
групи проведено з дотриманням вимог етики та біоетики.  

Отримані результати та їх обговорення 
За результатами дослідження було ідентифіковано 40 штамів 

бактерій (рис. 1.), що були виділені зі шкіри плавців до плавання, 
та 35 штамів – після відвідування плавального басейну, в той час як 
зі шкіри осіб контрольної групи було виділено 53 штами. 

Більшість виділених штамів представлено мікроорганізмами 
нормальної аеробної та факультативно-анаеробної флори, за ви-
ключенням культур S.aureus (патогенний стафілокок) та умовно-
патогенних мікроорганізмів S.haemolyticus, S.pyogenes, S. agalactiae, 
P.aeruginosa – питома вага яких склала (30%).

Виключенням стало виділення культур патогенних стафілоко-
ків S.aureus і S.haemolyticus. У плавців штами цих культур у 1-му 
ступеня росту були виявлені у 60% обстежених, як до так і після 
відвідування плавального басейну. При цьому кількість виділених 
штамів представників нормофлори у плавців S. epidermidis як до- 
так і після відвідування басейну була значно нижчою ніж у осіб 
контрольної групи 15%, 11,4% та 28% відповідно.

Рис. 1. Видовий профіль АМФШ тіл відвідувачів плавальних басейнів до- 
та після плавання та осіб контрольної групи.

Серед осіб контрольної групи у 100% випадків були виділені не-
патогенні стафілококи S. epidermidis, S. Saprophyticus і тільки у 30% 
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випадків паралельно з нормофлорою було ідентифіковано пооди-
нокі колонії S.aureus  або   S.haemolyticus. Ступінь мікробного засе-
лення шкіри та його видовий спектр, як до користування плаваль-
ним басейном, так і після не мали суттєвих розходжень (р<0,05). 
При прямому посіві рівень росту відповідав 1-му ступеню обсіме-
ніння (-101 - 103) КУО. За аналогічними критеріями у порівнянні з 
контрольною групою (особи, які не відвідують плавальний басейн) 
також не встановлено суттєвої різниці  (р<0,05). Оцінюючи наведені 
відомості з позицій донозологічної діагностики, можна вважати, що 
чинники ризику плавальних басейнів сприяють підвищенню сту-
пеню напруги механізмів регуляції і зниженню рівня функціону-
вання гомеостатичних механізмів. 

Висновки
1. Дослідження аутомікрофлори шкіри плавців та осіб контр-

ольної групи свідчить про негативний вплив хімічного складу води 
плавального басейну на рівень неспецифічної резистентності шкі-
ри плавців, та її захисні компоненти (лізоцим, комплемент, рівень 
рН). Результатом чого є пригнічення нормофлори шкіри та відпо-
відне зростання кількості КУО представників штамів патогенної мі-
крофлори, зокрема S.aureus і S.haemolyticus внаслідок більш висо-
кої колонізації шкіри патогенними та умовно-патогенними мікро-
організмами на фоні зниження активності антагоністичної флори. 

2. Можна вважати, що вплив чинників ризику в умовах плаваль-
них басейнів призводить до надмірної фізіологічної напруги ме-
ханізмів адаптації та забезпечення неспецифічної резистентності, 
з подальшим підвищенням вірогідності формування донозологіч-
них розладів здоров’я плавців.

3. Вивчення донозологічних змін здоров’я кожної особи є важли-
вою ланкою в системі сучасного підходу до оцінки не тільки впли-
ву чинників навколишнього середовища але й стану здоров’я на-
селення в цілому. 

4. Подальша діагностика донозологічних станів з урахуванням 
факторів ризику, що виявлені, повинна знаходитися в системі мо-
ніторингу та враховуватись при розробці заходів первинної та вто-
ринної профілактики. 
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влияния химических факторов риска плавательных бассейнов.
Исследование аутомікрофлори плавцов и лиц контрольной группы сви-

детельствует о негативном влиянии химического состава воды плавательно-
го бассейна на уровень неспецифической резистентности кожи плавцов и ее 
защитные свойства (лизоцим, комплемент, уровень рН). Изучения донозоло-
гических изменений индивидуального здоровья является важным звеном  в 
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Summary
Suhomlin G.M. Methodical aspects of impact assessment of chemical risk factors for 

swimming pools in recovery and rehabilitation.
The study of automiсrofl ora of the skin of swimmers and people in the control 

group indicates a negative infl uence of the chemical water composition of a swim-
ming pool on the level of non-specifi c resistance of the skin of swimmers, and its 
protective components (lysozyme, complement, pH level). Study of prenosological 
changes of people’s health is an important component in the system of modern ap-
proach to assess not only the impact of environmental factors but also the health of 
the population in general.
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