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В умовах сучасності спостерігаються індивідуалістичні тенденції, коли непомірно зросли особисті амбіції і 
значення особистого успіху, люди припинили співвідносити свої бажання і вчинки з оточуючими їх людьми, а це 
насторожує, оскільки поступово може здійснитися прогноз Ленца, який передбачав можливість появи надгробної 
плити з наступним текстом: «Тут загинуло людство, де кожен хотів кращого тільки для себе» [5]. 
Для подальшого розкриття цієї теми вважаємо правомірним і доцільним проаналізувати реалізацію 

гуманістичних ідей письменника в більш широкій парадигмі. 
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Представлен краткий обзор литературы по вопросу влияния электромагнитного излучения на селезёнку 
лабораторных животных, что проявлялось в изменении макро-, микроскопических и физиологических 
показателей. Экспериментально показано, что под воздействием ионизирующего излучения малыми дозами 
снижается лимфопоэтическая активность органа, о чём свидетельствует достоверное уменьшение 
относительной площади белой пульпы за счёт увеличения относительной площади трабекулярного аппарата и 
увеличения толщины капсулы.  

У сучасному виробництві та в умовах проживання людина зазнає дії електромагнітного випромінювання 
(ЕМВ), джерелами якого є промислове обладнання, побутові прилади, системи мобільного зв’язку [1], додаткового 
іонізуючого опромінення (ІО) зазнає внаслідок радіоактивного забруднення складових довкілля після аварії на 
ЧАЕС [2]. 
Відомо, що селезінка – найбільший вторинний лімфоїдний орган в організмі ссавців, який виконує 

фільтраційну, імунну, кровотворну і депонуючу функції [3] та чутлива до факторів зовнішнього середовища [4]. 
При гострому променевому уражені спостерігається зменшення маси і об’єму селезінки, розпад лімфоцитів, 
збіднення пульпи клітинними елементами лімфоїдного ряду, в периваскулярних просторах виявляли накопичення 
серозної рідини, в пульпі – атипові клітини [5], на ранньому етапі радіаційного апоптозу лімфоцитів зростає 
внутрішньоядерна концентрація Са2+ [6]. Щодобове зональне лазерне опромінювання сприяє розвитку гіперплазії 
лімфоїдного компоненту, інтенсивному формуванню гермінативних центрів, посиленню процесів проліферації та 
диференціації лімфоцитарних клітин, що розглядається як імуноіндукуючий ефект, тотальне рентгенівське 
опромінювання (РО) викликає порушення систем синтезу, репарації, процесів проліферації, що призводить до 
депопуляційних змін [7], тотальне одноразове опромінення після дії РО призводить до запуску каспазного каскаду, 
який або включає механізм захисту, або відбувається загибель імунокомпетентних клітин [8], зміни в білій і 
червоній пульпі [9]. Навіть при впливові хронічного ІО малими дозами тяжкість перебігу захворювань, зокрема, 
черепно-мозкової травми збільшується [10]; пригнічується функціональна активність глутатіонової редокс-системи 
[11], спостерігається слабка експресія білку р53 у лімфоцитах, що може свідчити про високу імовірність реалізації 
онкогенного потенціалу хронічного запалення [12]. Під впливом ЕМВ надвисокого діапазону слизові оболонки 
селезінки гіперемуються, тонус м’язової стінки знижується [13], його поєднання з низькими температурами 
призводить до ознак антигенної стимуляції [2]. Селезінка є критичним органом для ізотопу Cr51 [14].  
На базі кафедри анатомії і гістології Житомирського національного агроекологічного університету згідно 

наукової тематики «Розвиток, морфологія та гістохімія органів тварин у нормі та при патології» (державний 
реєстраційний № 0113V000900) вивчається вплив малоінтенсивного хронічного іонізуючого випромінювання на 
організм тварин. Встановлено, що у цуценят (2-х місячний вік) та статевозрілих собак (2 роки) спостерігалась 
тенденція до збільшення товщини капсули селезінки в 1,36 рази, відсоткової частки трабекулярного апарату з 
4,76±1,22 % до 7,04±1,14 % у цуценят. Кількість лімфатичних вузликів (ЛВ) на одиницю площі у цуценят 
зазнавала зменшення в 1,3 рази (з 3,86±0,35 шт до 3,01±0,16 шт). Проте у статевозрілих собак такий показник 
істотно не змінювався (збільшувався в 1,12 рази) і становив 3,04±0,08 шт. ЛВ не завжди мали чітко окреслені 
границі, часто були відсутні реактивні центри та не завжди сформована маргінальна зона. Відбувалося зниження 
лімфопоетичної активності селезінки, про що свідчить достовірне зменшення відсотку білої пульпи у 1,75 рази у 
цуценят (з 10,20±1,23 % до 5,83±1,36 %) та в 1,57 рази у собак ( з 8,12±0,39 % до 5,17±0,92 %) та зменшення 
кількості малих лімфоцитів. В червоній пульпі збільшувалась кількість гемолізованих еритроцитів. 
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This article is dedicated to harmness of food additives including palmtree oil and its cause on health. 

В настоящее время в средствах массовой информации дискутируются вопросы: о вреде пищевых добавок; об их 
роли в здоровом питании; о влиянии на организм человека Е-кодов. Все чаще мы начинаем задумываться о том, 
что мы едим, о полезном питании. И это абсолютно правильно, так как есть замечательная фраза: мы то, что мы 
съели. Это означает только одно – есть проблемы со здоровьем – задумайся над своим рационом, в частности, о 
питании. Состав различных продуктов питания пестрит разнообразием Е – кодов - это официальный код, который 
присваивается той или иной пищевой добавке. В свою очередь, пищевая добавка – это натуральное, идентичное 
натуральному или синтетическое вещество, которое вводится в пищевой продукт с целью улучшения природных 
вкусовых качеств, придания товарного вида продукту и, самое главное, продления срока годности. Как в 
дальнейшем это скажется на нашем здоровье неизвестно, потому что ввод химических веществ (некоторые 
пищевые добавки действительно получены с помощью органического синтеза) осуществляется сравнительно 
недавно. Но есть такие вещества, вред которых доказан уже сегодня. Одному из них мы и хотим посвятить свою 
статью – это пальмовое масло или пальмовый жир. 
Давно уже известно, что шоколад, особенно черный горький, обладает рядом полезных свойств: улучшает 

память, является хорошим антидепрессантом, укрепляет иммунитет, нормализует давление, защищает от сердечно 
– сосудистых заболеваний, хорошая профилактика онкологических заболеваний, профилактика язвенной болезни. 
Это все так. Есть и обратная сторона. В состав любимого лакомства очень часто входит пальмовый жир или 

пальмовое масло. Эта добавка может свести к нулю все полезные свойства шоколада. 
Почему собственно стали использовать пальмовое масло в пищевой продукции? Здесь тоже есть свои причины: 

• дешевизна (по сравнению с другими растительными жирами и жирами животного происхождения); 
• долго хранится (процесс окисления идет гораздо медленнее), тем самым увеличивает срок годности пищевого 

продукта; 


