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ЗАГАЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА  РОБОТИ 

Актуальність проблеми. Збереження належного екологічного стану 

компонентів гідросфери необхідне для функціонування водних екосистем та 

забезпечення потреб промислового рибництва і аквакультури, які нині інтенсивно 

розвиваються (Cole D. W. et al., 2009; Bostock J. et al., 2010; Тарасюк С. І. і 

Грициняк І. І., 2013; Тарасюк С. І. зі сп. 2015). Однак на сьогодні стан 

прісноводних ресурсів України, як і інших європейських країн, надто складний, 

що зумовлюється значним антропогенним впливом на водні об’єкти. Основними 

джерелами забруднення поверхневих вод у глобальному масштабі є промислова 

та аграрна галузі господарства, розвиток яких супроводжується надходженням у 

гідросферу важких металів і пестицидів (Järup L., Akesson A., 2009; Csavina J. et 

al., 2012; Naser H. A., 2013; Снітинський В. В. зі сп., 2014).  

Наявність у воді сполук Кадмію (Cd) і шестивалентного Хрому (Cr(VI)) та 

накопичення цих елементів у тілі представників іхтіофауни спричиняє зменшення 

продуктивності риб та створює ризик здоров’ю людини – кінцевого споживача 

продуктів прісноводного рибництва. Разом із тим, у світовому сільському 

господарстві щороку використовують мільйони тонн пестицидів, які з 

поверхневим стоком надходять у водні екосистеми (Bockstaller C. et al. 2009). 

Широкомасштабне забруднення водного середовища пестицидами призводить до 

погіршення умов життя гідробіонтів і зменшення ефективності функціонування 

рибогосподарської галузі (Gilliom R. J., 2007; Corcellas C. et al., 2015; 

Sapozhnikova Y.& Lehotay S. J., 2015). 

Впродовж останніх років значно зріс потенціал використання біомаркерів 

для моніторингу якості середовища та оцінки стану здоров’я іхтіофауни (De 

Assis H. C. et al., 2009; Güngördü A. et al., 2012). Важливими індикаторами 

метаболічного та фізіологічного стану організму гідробіонтів є показники 

інтенсивності еритропоезу, процесів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) та 

антиоксидантної системи (El-Gazzar A. M. et al., 2014). Тому актуальні наукові 

дослідження, скеровані на вивчення впливу важких металів і пестицидів на 

кисень-транспортну функцію крові, метаболічні та антиоксидантні процеси в 

клітинах коропа (Cyprinus carpio L.) – широко розповсюдженого об’єкта 

аквакультури у рибогосподарських ставках на території України та одного з 

біоіндикаторних видів у водних екосистемах (Фалей В. Г. зі сп., 2009; Osman 

A. G. et al., 2010; Томіленко В. Г. зі сп., 2012; Güngördü A. et al., 2012). 

Іншою актуальною проблемою є розробка способів підвищення 

антиоксидантного стану клітин під час промислового вирощування Cyprinus 

carpio. У цьому аспекті важливим є застосування вітамінно-мікроелементних 

добавок, які можуть протидіяти абсорбції токсичних металів і сприятимуть 

зменшенню шкідливого впливу полютантів, наявних у водному середовищі.  
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота являє собою фрагмент наукових досліджень кафедри 

екології та біології Львівського національного аграрного університету (наукова 

держбюджетна тема «Розробити системи моніторингу природного середовища в 

умовах сільськогосподарського виробництва», затвердженої Міністерством 

аграрної політики України, № державної реєстрації 0100U002334). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи було з’ясувати адаптивні 

зміни в організмі коропа Cyprinus carpio L., придатні для біоіндикації за 

показниками функцій крові та метаболізму мязів, в умовах загрози інтоксикації 

важкими металами й пестицидами та розробити способи підвищення екобезпеки 

рибопродукції за допомогою преміксів. 

Для досягнення поставленої мети вирішували такі завдання: 

1) на основі огляду літератури обґрунтувати існування проблеми й 

відсутність способів її вирішення, актуальність теми; 

2) дослідити динаміку гематологічних показників, які характеризують стан 

еритропоезу та кисень-транспортної функції крові в організмі коропа за наявності 

у водному середовищі Кадмію і Хрому(VI) в концентраціях, які відповідають 

значенням 1–10 ГДК;  

3) з’ясувати вплив Кадмію і Хрому(VI) на процес ПОЛ і стан 

антиоксидантної системи в еритроцитах, клітинах скелетного м’яза і плазмі крові 

коропа визначенням рівня накопичення ТБК-активних продуктів, вмісту 

відновленого глутатіону та активності ензимів (супероксиддисмутаза, каталаза, 

глутатіонпероксидаза, глутатіонредуктаза); 

4) проаналізувати вплив малатіону і циперметрину на інтенсивність 

еритропоезу та кисень-транспортну функцію крові в організмі коропа, дослідити 

інтенсивність процесів ПОЛ і стан антиоксидантної системи в еритроцитах, 

клітинах скелетного м’яза і плазмі крові коропа за наявності у воді малатіону і 

циперметрину в різних концентраціях; 

5) з’ясувати вплив Кадмію, Хрому(VI) і пестицидів (малатіон, 

циперметрин) на активність ензимів катаболізму глюкози у клітинах коропа; 

6) дослідити вміст металів у воді ставків Миколаївської рибоводно-

меліоративної станції, які використовують для вирощування коропа, та у 

прилеглому ґрунті; проаналізувати динаміку накопичення Кадмію і Хрому в 

клітинах м’язів коропа за наявності солей цих елементів у водному середовищі; 

7) з’ясувати вплив кормової добавки, яка містить вітаміни (А, Е, С) та 

мікроелементи (Zn, Cu, Mn, Se, І), на інтенсивність процесів ПОЛ та стан 

антиоксидантної системи в еритроцитах коропа. 

Об’єкт дослідження: біоіндикаційні адаптивно-компенсаторні зміни в 

організмі коропа в умовах забруднення акваторій важкими металами і 

пестицидами.  
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Предмет дослідження: закономірності адаптивно-компенсаторної корекції 

еритропоезу, ПОЛ та антиоксидантної системи під впливом інтоксикації Кадмієм, 

Хромом(VI), малатіоном і циперметрином, а також оздоровлювальної дії 

удосконаленого вітамінно-мінерального преміксу «Зоовіт-риба». 

Методи досліджень: екологічні (спостереження, моделювання стану 

водної екосистеми); біохімічні (концентрація гемоглобіну, продуктів ПОЛ, 

відновленого глутатіону, активність ензимів антиоксидантної системи та 

катаболізму глюкози); фізичні (величина гематокриту); фізико-хімічні 

(концентрація металів у скелетному м’язі); морфологічні (кількість еритроцитів); 

статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше з’ясовано порушення 

в системі прооксиданти-антиоксиданти в еритроцитах, клітинах скелетного м’язу 

і плазмі крові коропа (Cyprinus carpio L.) під впливом малатіону і циперметрину. 

З’ясовано негативний вплив малатіону і циперметрину на кисень-транспортну 

функцію крові коропа, встановлено істотні відмінності в метаболічних ефектах 

зазначених пестицидів в еритроцитах риб. Вперше встановлено пригнічувальний 

вплив Хрому(VI) у сублетальних концентраціях на еритропоез і дихальну 

функцію крові риб, проаналізовано вплив Cd і Cr(VI) на стан антиоксидантної 

системи та ензими катаболізму глюкози в еритроцитах коропа. Обґрунтовано 

можливість застосування показників стану еритропоезу, процесів пероксидного 

окиснення ліпідів енергетичного та антиоксидантного метаболізму в еритроцитах 

риб з біоіндикаційною метою. Доведено ефективність застосування вітамінно-

мікроелементної добавки з метою підвищення антиоксидантного стану 

еритроцитів та зменшення інтенсивності процесів ПОЛ в організмі коропа.  

Практичне значення одержаних результатів. Результати досліджень 

можна застосовувати для обґрунтування антропоекологічного ризику від 

забруднення рибогосподарських водойм важкими металами і пестицидами; під 

час розробки способів профілактики та корекції порушень метаболізму в 

організмі риб за умов вирощування у ставах, розміщених поблизу індустріальних 

центрів і транспортних магістралей, а також за умов надходження у водне 

середовище пестицидів із прилеглих до ставів сільськогосподарських угідь.  

Результати досліджень можна використовувати з діагностичною метою в 

іхтіотоксикології, біоіндикаційному аналізі й екотоксикологічному моніторингу 

для оцінки стану екосистеми і здоров’я риб.  

Використання мінерально-вітамінної добавки в живленні коропа (Cyprinus 

carpio L.) під час вирощування риб у рибогосподарських ставках сприяє 

підвищенню антиоксидантного стану еритроцитів, зменшенню рівня процесів 

ліпопероксидації та продуктів ПОЛ у плазмі крові.  

Особливості зумовлених металами порушень в організмі риб можуть 

висвітлюватись у курсах лекцій з екології, екологічної біохімії та екологічної 

токсикології у вітчизняних університетах та інших вищих навчальних закладах. 
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Результати роботи введені в навчальний процес кафедри екології та біології 

Львівського національного аграрного університету.  

Особистий внесок здобувача. Здобувач особисто провела 

експериментальні дослідження, здійснила статистичне опрацювання отриманих 

результатів, проаналізувала наукові джерела та підготувала дисертаційну роботу 

до захисту. Планування експериментів, створення наукової концепції та аналіз 

отриманих результатів здійснено разом із науковим керівником. Участь 

співавторів в опублікованих статтях віддзеркалена в списку публікацій. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи були 

представлені на ІV Міжнародній науковій конференції «Озерные экосистемы: 

биологические процессы, антропогенная трансформация, качество воды» (Минск-

Нарочь, Беларусь, 2011), XIV Міжнародній науково-практичній конференції 

«Ресурси природних вод Карпатського регіону (проблеми охорони та 

раціонального використання)» (Львів, 2015), VIII Всеукраїнській науково-

практичній конференції молодих вчених і спеціалістів «Агропромислове 

виробництво України – стан та перспективи розвитку» (Кіровоград, 2012), звітних 

наукових конференціях аспірантів і здобувачів Львівського національного 

аграрного університету (м. Дубляни, 2008–2014 р.). 

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи висвітлені у 17 

наукових публікаціях (з них 8 статей опубліковані у наукових фахових виданнях, 

з них 4 – у фахових виданнях, зарахованих до міжнародної науковометричної 

бази, решта – у збірниках тез доповідей та матеріалах наукових конференцій). 

Структура і об’єм роботи. Дисертація складається із вступу, огляду 

літератури, опису методів досліджень, результатів досліджень, викладених у 7-ми 

розділах, аналізу та узагальнення результатів досліджень, висновків і 

рекомендацій, списку використаних джерел із 377 найменувань (із них 306 

латиницею) і додатків. Робота викладена на 180 сторінках, з них 130 сторінок 

основного тексту. Дисертаційна робота містить 22 таблиці і 19 рисунків. 

 

ОСНОВНИЙ  ЗМІСТ  РОБОТИ 

Розділ перший являє собою огляд джерел наукової літератури. Він 

складається з п’яти підрозділів, у яких наведені наявні в наукових джерелах дані 

щодо сучасного екологічного стану гідросфери та його біоіндикаційну оцінку, 

забруднення водних об’єктів металами і пестицидами, токсичності металів щодо 

гідробіонтів, впливу малатіону та циперметрину на іхтіофауну та метаболізм в 

організмі риб. Описано основні принципи, проблеми та актуальність 

біомоніторингу та біоіндикації водного середовища. 

У другому розділі описаний об’єкт досліджень, матеріали та методи, 

використані під час виконання дисертаційної роботи. Дисертація виконана 

впродовж 2008–2015 років на дворічних особинах коропа (Cyprinus carpio L.) 

внутріпородного типу «український лускатий любінський», масою 800–900 г, 
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вирощених у ставках ПрАТ «Миколаївська рибоводно–меліоративна станція». 

Загалом у роботі використано 100 особин коропа. 

Упродовж вирощування риби отримували стандартний комбікорм згідно з 

рекомендованими нормами. Перед дослідом риб виловлювали із ставу та 

утримували в акваріумах за умов лабораторії. Контроль за ростом риб проводили 

зважуванням на початку та у кінці дослідів, збереженістю протягом 

експерименту. Під час виконання роботи дотримувались біоетичних вимог щодо 

тварин згідно із Законом України «Про захист тварин від жорстокого 

поводження» від 21.02.2006 р., «Загальних принципів роботи на тваринах», 

затверджених I Національним конгресом по біоетиці (Київ, Україна, 2001) і 

погоджених із положеннями «Європейської конвенції по захисту хребетних 

тварин, які використовуються в експериментальних та інших наукових цілях» 

(Страсбург, Франція, 1985). 

Експерименти проводили у чотири етапи. 

1. З’ясування впливу Кадмію і Хрому(VI) на кисеньтранспортну функцію 

крові, окремі ланки катаболізму глюкози в еритроцитах та стан системи 

прооксиданти-антиоксиданти у плазмі крові, еритроцитах і скелетному м’язі 

коропа; аналіз рівня акумуляції металів у клітинах риб. 

2. Вивчення впливу малатіону і циперметрину на еритропоез і стан 

системи прооксиданти-антиоксиданти у плазмі крові та еритроцитах коропа. 

3. З’ясування впливу кормової вітамінно-мікроелементної добавки на 

інтенсивність процесів пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантний стан 

еритроцитів коропа.  

4. Дослідження екологічного стану води ставків Миколаївської рибоводно-

меліоративної станції, які використовують для вирощування коропа, та в ґрунті, 

прилеглому до цих водойм. 

У процесі виконання експериментів формували групи риб – 2 контрольні 

(К і К1) та 17 дослідних, залежно від етапу досліджень.  

Під час виконання 1-го етапу досліджень враховували значення гранично 

допустимих концентрацій (ГДК) Кадмію і Хрому(VI) у водних об’єктах, які 

становлять, відповідно, 0,01 і 0,05 мг/л. 

На цьому етапі роботи було сформовано контрольну групу риб (К) із 10 

особин і вісім дослідних груп (Д1-Д8), кожна з яких налічувала по 5 особин. Риб 

контрольної групи утримували в акваріумі з водопровідною водою стандартного 

компонентного складу. Риб груп Д1, Д2, Д3 і Д4 поміщали в окремі акваріуми, 

додаючи до води розчин CdCl2 для досягнення концентрації Cd2+, що становить 1, 

2, 5 і 10 ГДК, а саме: 0,01, 0,02, 0,05 і 0,1 мг/л відповідно. Риб груп Д5, Д6, Д7 і Д8 

поміщали в інші акваріуми, в яких до води додавали K2Cr2O7 у концентрації, що 

становить 1, 2, 5 і 10 ГДК Хрому (0,05, 0,1, 0,25 і 0,5 мг/л, відповідно). Риби 

зазнавали впливу Cd і Cr(VI) упродовж 4-х діб. Воду в акваріумах змінювали 
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через 2 доби після початку експерименту для підтримання умов водного 

середовища і концентрації Cd2+ або дихромат-аніона. 

На 2-му етапі досліджень було сформовано контрольну групу риб (К) із 10 

особин і вісім дослідних груп (Д9-Д16), по 5 особин у кожній. Риб груп Д9, Д10, 

Д11 і Д12 утримували в окремих акваріумах за наявності у водному середовищі 

малатіону в концентраціях, відповідно, 0,05мг/л, 0,1 мг/л, 0,5 мг/л і 1,0 мг/л. Риб 

груп Д13, Д14, Д15 і Д16 утримували в інших акваріумах за наявності у воді 

циперметрину концентраціях, відповідно, 0,1 мкг/л, 0,25 мкг/л, 0,5 мкг/л і 1,0 

мкг/л. Як і на 1-му етапі досліджень, тривалість експериментів становила 4 доби. 

Воду в акваріумах на обох етапах експерименту змінювали через 2 дні після 

початку досліду. 

На 3-му етапі експерименти проводили на особинах коропа (Cyprinus 

carpio L.) типу «український лускатий любінський» за природних умов ставкової 

екосистеми (стави ПрАТ «Миколаївська рибоводно-меліоративна станція», 

розташовані на території с. Гонятичі Миколаївського району Львівської області). 

У процесі досліджень було сформовано 2 групи риб: контрольну (К1) і дослідну 

(Д17), яких утримували у водоймах з однаковими екологічними умовами. Риб 

контрольної групи годували стандартним кормом відповідно до деталізованих 

норм. Риби дослідної групи отримували кормову вітамінно-мікроелементну 

добавку, скомпоновану на основі преміксу «Зоовіт–Риба» (ВАТ ВНП 

«УКРЗООВЕТПРОМПОСТАЧ», Україна) із певними змінами компонентного 

складу. Добавка містила вітаміни А, Е, С у кількості, відповідно, 7 000 000 МО, 

3 500 МО і 5 500 мг і мікроелементи Zn (3 000 мг), Mn (3 000 мг), Cu (600 мг), І 

(60 мг) та Se (5 мг) у перерахунку на 1 кг корму. 

Після закінчення експерименту відбирали по 10 особин коропа обох груп і 

проводили дослідження інтенсивності процесів пероксидного окиснення ліпідів за 

накопиченням ТБК-активних продуктів у плазмі крові та стану антиоксидантної 

системи в еритроцитах, аналізуючи активність ензимів (супероксиддисмутаза, 

глутатіонпероксидаза, глутатіонредуктаза) і вміст відновленого глутатіону.  

На 4-му етапі аналізували концентрацію важких металів (Cd, Cr, Pb, Fe, Zn, 

Cu) у воді ставків Миколаївської рибоводно-меліоративної станції та вміст 

Кадмію, Плюмбуму і Хрому у лучному ґрунті, прилеглому до досліджуваних 

ставків. Проби води для аналізу відбирали з трьох ставків, використовуючи 

стандартні методи відбору проб. Зразки ґрунту відбирали з поверхневого шару 

(глибина 20 см) на віддалі 10 м від акваторій ставків. 

Матеріалом досліджень на етапах 1–3 була кров і дорсальний глибокий 

латеральний м’яз риб контрольних і дослідних груп, який отримували після 

декапітації. Кров для аналізу відбирали перед декапітацією з хвостової вени риб. 

У цільній крові аналізували кількість еритроцитів, значення гематокриту, 

концентрацію гемоглобіну та гематологічні індекси. Кількість еритроцитів 

визначали цитологічно (Козловская Л. В. і Николаев А. Ю., 1984), значення 
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гематокриту – за допомогою мікроцентрифуги МЦГ-8, вміст гемоглобіну – 

ціанметгемоглобіновим методом (Кушаковский М. С., 1968). 

Еритроцити виділяли центрифугуванням гепаринізованої крові при 3 000 g 

впродовж 10 хв. Плазму крові відбирали в окремі пробірки і заморожували в 

рідкому азоті. Суспензію еритроцитів трикратно відмивали фізіологічним 

розчином (0,85% NaCl), щоразу центрифугуючи суміш при 2 500 g впродовж 5 хв. 

Гемолізати отримували трикратним заморожуванням і відтаванням суспензій, 

приготованих додаванням до еритроцитів дистильованої води, з подальшим 

центрифугуванням при 8 000 g впродовж 15 хв. на центрифузі з охолодженням. 

Зразки скелетного м’яза, відібрані для аналізу, охолоджували на льоді, 

обмивали фізрозчином, підсушували фільтрувальним папером, і подрібнювали. 

Наважку тканин (500 мг) гомогенізували за допомогою гомогенізатора MPW-324 

(Польша) при 4 000 об./хв., додаючи охолоджений до 0ºС 0,05 М тріс-HCl буфер 

(рН 7,5) у масовому співвідношенні тканина: буфер – 1:9. Одержані гомогенати 

центрифугували за допомогою центрифуги MLW-T23D (Німеччина) при 10 000 g 

впродовж 30 хв., використовуючи для досліджень надосадову рідину.  

В гомогенатах м’яза і гемолізатах еритроцитів визначали активність 

супероксиддисмутази (Дубинина Е. с соавт., 1983), каталази – (Королюк М. зі сп., 

1983), глутатіонпероксидази (Гаврилов А. зі співавт., 1988), глутатіонредуктази 

(Carlberg I. & Maimervik В., 1985), лактатдегідрогенази (Bergmeyer U., 1983), 

глюкозо-6-фосфатдегідрогенази (Deutsch J., 1983) та концентрацію відновленого 

глутатіону (Ellman G., 1959). Концентрацію білка в гомогенатах м’яза і 

гемолізатах визначали методом (Lowry O. H. et al., 1951). 

У тканині м’яза визначали вміст металів методом атомно-абсорбційної 

спектрофотометрії. У плазмі крові, гомогенатах м’яза і гемолізатах досліджували 

концентрацію ТБК-активних продуктів (Стальная И. Д., 1977). 

Статистичну обробку отриманих даних здійснювали з використанням 

стандартних комп’ютерних програм. 

Розділ третій присвячений опису індикативних змін у крові коропа 

(Cyprinus carpio L.) внаслідок потрапляння в організм важких металів та 

пестицидів. Результати досліджень свідчать, що наявність Кадмію і Хрому(VI) у 

водному середовищі неоднаково впливає на гематологічні показники в організмі 

коропа. Зокрема, кількість еритроцитів істотно не змінюється за концентрації 

Кадмію, що відповідає 1–5 ГДК, проте знижується на 18,8% за наявності 10 ГДК 

Cd, водночас із зменшенням значення гематокриту (p<0,05). Зменшення вмісту 

гемоглобіну в крові риб відмічено за концентрацій 5 і 10 ГДК Кадмію (p<0,05).  

Наявність у воді Cr(VI) у концентрації 2 ГДК і більше супроводжується 

зниженням концентрації гемоглобіну, а зменшення вмісту еритроцитів відмічене 

за вмісту Хрому на рівні 5–10 ГДК (p<0,05–0,01). Натомість, значення 

гематокриту крові риб істотно зменшується лише за найбільшої концентрації 

Cr(VI), застосованій у наших дослідженнях (10 ГДК) (p<0,05).  
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Під впливом металів відбуваються зміни в показниках середнього об’єму 

еритроцита (СОЕ) та середньої концентрації гемоглобіну в еритроциті (СКГЕ). 

Зокрема, значення СКГЕ зменшується, відповідно, на 6,2% і 10,2% за вмісту 

Cr(VI) на рівні 5 і 10 ГДК. За тих самих концентрацій хрому показник СОЕ 

зростає відповідно, на 11% і 12%. 

Зміни в системі крові риб відбуваються і під впливом пестицидів, однак 

прояв і глибина цих змін залежить від концентрації малатіону та циперметрину у 

водному середовищі. Зокрема, за концентрації малатіону 1,0 мг/л у крові коропа 

виявляється найвиразніше зменшення вмісту еритроцитів і гемоглобіну 

(відповідно, на 30% і 32%, p<0,05–0,001), а значення гематокриту – на 18% 

(p<0,05). Результати досліджень впливу циперметрину на гематологічні 

показники свідчать, що істотне зменшення кількості еритроцитів у риб дослідних 

груп відбувається за наявності цього препарату в концентраціях 0,25, 0,5 і 

1,0 мкг/л – відповідно, на 24%, 26% і 44% (p<0,05–0,01). За концентрацій 

циперметрину 0,5 і 1,0 мкг/л виявлено суттєве зменшення вмісту гемоглобіну 

(відповідно, на 38,5% і 49%, p<0,001) та значення гематокриту – на 15,6% і 30% 

(p<0,05–0,01). Такі ефекти супроводжуються збільшенням показника СОЕ та 

зменшенням СКГЕ у крові риб дослідних груп.  

Загалом, установлені результати свідчать про те, що за наявності у 

водному середовищі Кадмій і Хром (VI) та інсектицидні препарати малатіон та 

циперметрин, є чинниками, які впливають на систему еритропоезу, зменшують 

кисневу ємність крові і за умов надходження у водне середовище можуть 

спричиняти розвиток анемічного стану в організмі коропа та інших видів риб.  

У розділі четвертому проаналізовано індикативні зміни адаптивних 

метаболічних процесів в організмі коропа під впливом інтоксикації Кадмієм і 

Хромом(IV). У цьому розділі описано вплив металів на стан прооксидантно-

антиоксидантного метаболізму в плазмі крові, еритроцитах та скелетному м’язі 

коропа. Під час аналізу вмісту ТБК-активних продуктів у плазмі крові коропа 

встановлено, що цей показник зростає за всіх застосованих концентрацій Кадмію, 

причому найвиразніші зміни виявляються за 5 ГДК і 10 ГДК Cd (p<0,01–0,001). За 

наявності Хрому(VI) у концентраціях, відповідно, 2 ГДК і 5 ГДК вміст ТБК-

активних продуктів у плазмі риб дослідних груп збільшується на 21,6 і 72,3% 

порівняно з контролем (р<0,05–0,01). Такі дані вказують з одного боку, на 

збільшення рівня утворення продуктів пероксидації ліпідів безпосередньо у 

плазмі, а з іншого – на активацію процесів пероксидного окиснення ліпідів у 

клітинах органів і тканин та інтенсифікацію надходження в плазму кінцевих 

продуктів ПОЛ під впливом металів.  

Встановлено, що каталазна активність підвищувалась у плазмі риб, які 

зазнавали впливу 2–10 ГДК Кадмію, на 40,4–48,0% (p<0,01). Водночас активність 

цього ензиму була стабільною за вмісту Cr(VI) у воді на рівні 1–2 ГДК, але 

зростала на 22,5% за концентрації Cr(VI), яка відповідає 5 ГДК (p<0,05). Відомо, 
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що каталаза бере участь у детоксикації Н2О2, вміст якого в плазмі крові 

збільшується за наявності важких металів. Таким чином, збільшення каталазної 

активності в плазмі риб може сприяти зменшенню наслідків зумовленого 

металами оксидативного стресу.   

В еритроцитах та клітинах скелетного м’яза риб, які зазнавали впливу 

Кадмію, динаміка вмісту продуктів ПОЛ була подібною. Зокрема, приріст 

концентрації ТБК-активних продуктів порівняно з контролем становив 12–71% в 

еритроцитах (p<0,05–0,01) і 8,0–60% у скелетному м’язі за наявності Кадмію на 

рівні 1–10 ГДК (p<0,05–0,01). Під впливом Хрому(VI) вміст ТБК-активних 

продуктів в еритроцитах та скелетному м’язі коропа також підвищувався, 

зокрема, за концентрації цього елемента на рівні 5 ГДК (p<0,05–0,01).  

Слід відмітити, що за вмісту металів у середовищі на рівні 1–5 ГДК 

концентрація продуктів ПОЛ змінювалась майже у лінійній залежності від 

збільшення концентрацій Cd і Cr(VI) у воді. Такі закономірності можуть 

зумовлюватись інтенсивним накопиченням металів у клітинах риб за відносно 

невисокого вмісту металів у водному середовищі. Проте за високих концентрацій 

Cd і Cr(VI) у воді швидкість їхнього поглинання з середовища зменшується і 

лінійна залежність між зазначеними показниками не виявляється. Зокрема, в 

наших дослідженнях такий ефект відмічений за наявності Кадмію у воді на рівні 

10 ГДК.  

Відомо, що здатність еритроцитів риб виконувати кисень-транспортну та 

інші функції значною мірою залежить від стану антиоксидантної системи цих 

клітин. Тому завданням роботи було дослідити вплив металів на активність 

ензимів супероксиддисмутази (СОД), каталази, глутатіонпероксидази (ГП), 

глутатіонредуктази (ГР) та концентрацію відновленого глутатіону (GSH) в 

еритроцитах коропа. Результати досліджень свідчать, що водночас із збільшенням 

інтенсивності ПОЛ в еритроцитах зростає активність СОД – на 26% і 33% за 

вмісту Кадмію, відповідно, 2 і 5 ГДК (p<0,05) і на 38% – за наявності 5 ГДК 

Хрому(VI) (p<0,01). Такі дані свідчать про адаптаційні зміни синтезу молекул 

ензиму у відповідь на активацію процесів утворення вільних радикалів в 

ядровмісних еритроцитах риб. 

Активність каталази і глутатіонпероксидази, які каталізують детоксикацію 

Н2О2, утвореного за участю СОД, в еритроцитах риб дослідних груп змінюється 

по-різному, а саме: динаміка каталазної активності подібна до змін активності 

СОД, зростаючи за наявності 2 ГДК і 5 ГДК Кадмію у воді (p<0,01–0,001), а 

глутатіонпероксидаза, навпаки, інгібується за всіх досліджуваних концентрацій 

Кадмію (p<0,05–0,001). Найбільшою мірою активність ГП пригнічується за вмісту 

Кадмію, що відповідає 2 ГДК (на 43,7%, p<0,001). 

За наявності у воді 2 і 5 ГДК Cr(VI) каталазна активність еритроцитів 

коропа зростає, відповідно, на 17% і 31% (p<0,05), а ГП – інгібується за вмісту 

Хрому(VI) на рівні 2 ГДК (p<0,05).  
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Відомо, що для активності ГП потрібен відновлений глутатіон (GSH), який 

слугує кофактором ферменту. Крім того, молекули GSH відіграють важливу роль 

у детоксикації вільних радикалів, які інтенсивно утворюються в клітинах за 

надходження важких металів. Отже, GSH діє як антиоксидант, захищаючи 

клітини від оксидативного стресу. Процес відновлення глутатіону каталізує ензим 

глутатіонредуктаза, який функціонує за наявності NADPH-кофактора. 

Результати наших досліджень свідчать, що активність глутатіонредуктази 

знижується водночас зі зменшенням концентрації GSH в еритроцитах риб, які 

зазнавали впливу металів у концентраціях, що перевищують значення ГДК 

(p<0,05–0,001). Отже, зменшення вмісту GSH може бути одним із чинників, які 

зумовлюють пригнічення глутатіонпероксидазної активності в клітинах риб під 

впливом металів. Разом із тим, за всіх застосованих концентрацій Кадмію в 

еритроцитах риб пригнічується активність глюкозо-6-фосфатдегідрогенази – 

ензиму катаболізму моносахаридів, який забезпечує утворення NADPH-кофактора 

глутатіонредуктази (p<0,05–0,001). За наявності у воді Cr(VI) активність Г-6-ФДГ 

зменшується лише за найменшої концентрації елемента, застосованої в наших 

експериментах (1 ГДК) (p<0,01). Стабільність активності Г-6-ФДГ за більших 

концентрацій Cr(VI) у воді може зумовлюватись, з одного боку, адаптаційним 

синтезом ензиму, а з іншого – можливим надходженням у кровообіг риб молодих 

еритроцитів з високою активністю Г-6-ФДГ. Такий ефект супроводжується 

зменшенням активності лактатдегідрогенази за вмісту Кадмію на рівні 5 ГДК 

(p<0,05), а Хрому(VI) – в еритроцитах риб усіх дослідних груп (p<0,001).  

Отримані в цій частині роботи результати свідчать, що за перевищення 

гранично допустимих концентрацій у водному середовищі Кадмій і Хром(VI) 

стимулюють процес пероксидного окиснення ліпідів і суттєво впливають на стан 

антиоксидантної системи в еритроцитах коропа. Кадмій за наявності у воді в 

концентраціях ≥ 1 ГДК, а Хром(VI) – за вмісту ≥ 2 ГДК активують прооксидантні 

процеси та сприяють нагромадженню кінцевих продуктів ПОЛ у плазмі крові риб. 

За наявності Кадмію і Хрому(VI) на рівні 2–5 ГДК збільшення вмісту продуктів 

ПОЛ у плазмі крові супроводжується активацією СОД і каталази в еритроцитах 

коропа. За таких умов активність глутатіонпероксидази і глутатіонредуктази 

пригнічується разом зі зменшенням концентрації відновленого глутатіону. 

Отримані результати дають підставу вважати зазначені показники біологічними 

маркерами, які можна використовувати під час оцінки реакції організму риб на 

забруднення водного середовища металами. 

Розділ п’ятий присвячений з’ясуванню адаптивно-компенсаторних змін у 

крові коропа за потрапляння в організм малатіону та циперматрину. 

Результати нашої роботи свідчать, що за всіх досліджених  

експериментальних концентрацій пестицидів в організмі коропа відбувається 

інтенсифікація процесу ПОЛ, яка супроводжується значним накопиченням ТБК-

активних продуктів у плазмі крові (p<0,01–0,001). Інтенсивність цього процесу 
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зростає зі збільшенням вмісту пестицидів у водному середовищі. Подібна 

закономірність виявлена й під час досліджень каталазної активності, яка істотно 

зростає у плазмі крові риб, що зазнавали впливу пестицидів (p<0,001).  

Разом із тим, обидва препарати зумовлюють стимуляцію процесу ПОЛ в 

еритроцитах коропа. Хоча концентрації циперметрину, застосовані в наших 

експериментах, були в 200–100 разів нижчими, порівняно з концентрацією 

малатіону, рівень накопичення продуктів ПОЛ в еритроцитах риб в обох 

експериментах майже однаковий. Зокрема, приріст вмісту ТБК-активних 

продуктів над контрольним рівнем в еритроцитах за наявності у воді малатіону 

становить 71–78%, а за наявності циперметрину – 75–93% (p<0,01).  

Накопичення продуктів ПОЛ в еритроцитах риб дослідних груп 

супроводжується зменшенням вмісту відновленого глутатіону та активності 

ензимів антиоксидантної системи. Зокрема, концентрація GSH в еритроцитах 

коропа зменшувалась за наявності малатіону на 37–50% (p<0,01), а за наявності 

циперметрину – на 43–53% (p<0,001). 

Активність СОД в еритроцитах риб дослідних груп зростала на 78,0–

121,3% і 90,9–135,4% під впливом, відповідно, малатіону та циперметрину 

(p<0,001). Водночас активність каталази в цих клітинах змінюється по-різному, а 

саме: під впливом малатіону – підвищується на 88,5–157,9% (p<0,001), а за 

наявності циперметрину в концентрації 0,5 і 1,0 мкг/л – знижується, відповідно, 

до 77,0% і 61% (p<0,05–0,01). Глутатіонпероксидазна і глутатіонредуктазна 

активність в еритроцитах риб, які зазнавали впливу пестицидів, характеризується 

однаковою динамікою і зменшується за наявності малатіону на 25–57% (p<0,01–

0,001), під впливом циперметрину – на 33–56% (p<0,001).  

Отже, результати досліджень свідчать про різну глибину порушень у 

метаболічних процесах в еритроцитах коропа під впливом пестицидів, які 

відрізняються за структурою та рівнем токсичності щодо гідробіонтів. Хоча 

більшість встановлених ефектів малатіону та циперметрину щодо процесів ПОЛ 

та стану антиоксидантної системи в еритроцитах досліджуваного виду риб 

подібні, неоднакова динаміка каталазної активності може впливати на загальний 

антиоксидантний статус клітин крові. Зокрема, підвищення активності каталази в 

еритроцитах за наявності малатіону вказує на ефективніший захист від активних 

форм кисню, насамперед H2O2, який є потужним окиснювачем. Разом з тим, 

пригнічення каталази під впливом циперметрину разом із інгібуванням інших 

ензимів антиоксидантної системи в еритроцитах на тлі активації процесу ПОЛ 

може істотно погіршувати метаболічний стан та несприятливо впливати на 

функції цих клітин. Такі ефекти, загалом, можуть спричиняти дестабілізацію 

плазматичних мембран та порушенні кисень-транспортної функції клітин крові.  

Активність ЛДГ, яка каталізує завершальну стадію гліколізу і може 

певною мірою характеризувати інтенсивність цього процесу в еритроцитах риб, 

інгібується під впливом обох досліджуваних пестицидів (p<0,05–0,001). Подібний 



 12 

ефект виявляється й під час досліджень впливу пестицидів на активність Г-6-ФДГ 

в еритроцитах коропа, яка пригнічується під впливом малатіону і циперметрину, 

відповідно, на 24,8–37,4% і на 32,2–44,9% (p<0,05–0,01).  

Отримані результати можуть вказувати на загальну динаміку до 

пригнічення метаболічних процесів в еритроцитах риб, які перебувають у 

водному середовищі, забрудненому пестицидами. Незважаючи на належність 

малатіону та циперметрину до різних за структурою груп пестицидів, у 

механізмах їхнього впливу на активність ензимів катаболізму глюкози можуть 

бути задіяні однакові ланки. Зокрема, під впливом пестицидів в організмі риб 

відбувається порушення функціональної активності ендокринних залоз і процесів 

синтезу та секреції гормонів, які беруть участь у регуляції обміну вуглеводів. 

У шостому розділі проаналізовано накопичення важких металів в органах 

коропа за умов забруднення ними рибогосподарських ставків та прилеглих 

ґрунтів. Отримані результати свідчать про відмінності в концентрації Кадмію і 

Хрому в клітинах органів риб контрольної групи та особин, яких утримували за 

наявності металів на рівні 5 ГДК впродовж 4-х діб(рис.). У риб контрольної групи 

найбільший рівень Кадмію виявляється в зябрах, а Хрому – в нирках. Загалом за 

вмістом Кадмію органи риб контрольної групи можна розташувати в такому 

порядку: зябра > печінка > нирка > скелетний м’яз, а концентрація Хрому в 

органах коропа зменшується в ряді: нирка > зябра > скелетний м’яз > печінка.  

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Контроль Cd Cr

%

Зябра

Печінка

Нирка

М'яз

 
Рис. Перевищення вмісту Кадмію і Хрому за концентрації, що становить 5 

ГДК, в органах риб порівняно з контролем (без важких металів)(р<0,05) 

 

Утримування риб у водному середовищі, яке містило солі металів, 

призводить до збільшення інтенсивності відкладання Cd і Cr в клітинах, проте 

розподіл металів в органах риб здійснюється по-іншому. За наявності у воді 

Кадмію або Хрому найбільший рівень цих елементів виявлено у нирках, де їхня 

концентрація зростає, відповідно, в 3,27 і 2,43 разу порівняно з контролем 

(р<0,001), а найменший – у скелетному м’язі, де вміст Cd і Cr збільшується, 

відповідно, на 86% і 47,4% (р<0,05). За інтенсивністю акумуляції Кадмію у риб, 
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які зазнавали впливу Cd2+, органи можна розмістити в ряді: нирка > зябра > 

печінка > скелетний м’яз, а за рівнем накопичення Хрому в особин, яких 

утримували за наявності у воді хромат-аніона, розподіл органів такий: нирка > 

печінка > зябра > скелетний м’яз. 

У цьому ж розділі представлені результати досліджень вмісту металів у 

воді ставків, використовуваних для вирощування коропа, та у прилеглому ґрунті. 

Нами встановлено, що середня концентрація більшості досліджуваних металів у 

товщі води Миколаївських ставів загалом не перевищувала гранично допустимих 

концентрацій (табл. 1). Однак концентрація Хрому в усіх аналізованих зразках 

води наближалася до рівня  ГДК, прийнятого для рибогосподарських водойм. 

Водночас вміст Феруму в окремих пробах води був більшим від гранично 

допустимого значення, хоча середня концентрація цього елемента лише 

незначною мірою (на 5%) перевищувала ГДКр-г. Загалом концентрація Феруму в 

товщі води змінюється в широких межах – максимальний вміст цього елемента в 

аналізованих зразках був у 3,32 разу більшим, ніж мінімальне значення. Ще 

більші відмінності притаманні вмісту Цинку у воді досліджуваних ставків. Проте 

вміст Zn коливався в межах допустимих норм, не перевищуючи рівня 0,4 ГДК. 

Концентрація Купруму змінювалась меншою мірою і була в межах 0,1–0,15 ГДК. 

 

Таблиця 1 

Концентрація металів у воді ставків Миколаївської рибоводно-меліоративної 

станції (с. Гонятичі Львівської області)  

Метал  Концентрація 

металу, мкг/л 

(M±m, n=9) 

Діапазон концентрації 

металу у пробах води з 

різних ставів, мг/л 

ГДКр-г, 

мг/л 

Cd 5,50±0,34 0,00506–0,00573  0,01  

Cr 44,78±3,07 0,04051–0,04960  0,05  

Pb 10,32±1,10 0,00979–0,01443  0,1 

Fe 315,0±22,0 0,1420–0,4724  0,3 

Zn 201,7±17,6 0,0722–0,3458  1,0 

Cu 128,4±10,8 0,0956–0,1562  1,0 

 

Концентрація Кадмію і Плюмбуму у воді ставків не перевищувала 

гранично допустимих значень. Зокрема, вміст Pb у воді був невисоким і коливався 

на рівні 0,1–0,15 ГДК, а вміст Cd становив приблизно 0,5 ГДК практично в усіх 

аналізованих пробах води. Такі дані можуть вказувати на наявність стабільного 

забруднення води цим елементом із антропогенних джерел.  

Результати аналізу лучного ґрунту, прилеглого до рибогосподарських 

ставів, свідчить, що вміст досліджуваних металів (Cd, Cr, Pb) в ньому низький і 

знаходиться в межах допустимої концентрації (табл. 2).  
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Таблиця 2 

Концентрація металів у ґрунті, прилеглому до ставів Миколаївської рибоводно-

меліоративної станції (с. Гонятичі Львівської області)  

Метал  Концентрація 

металу, мг/кг 

(M±m) 

Діапазон концентрації 

металу в досліджуваних 

зразках, мг/кг 

ГДК, 

мг/кг 

Cd сліди 0,00018–0,00020 3,0 

Cr 20,26±0,84 20,11–23,90 100,0 

Pb 2,017±0,23 0,337–3,192  32,0 

 

Зокрема, вміст Плюмбуму в досліджуваних пробах ґрунту коливався в 

діапазоні 0,01–0,1 ГДК, а вміст Хрому практично не зазнавав коливань і був на 

рівні 0,2 ГДК. Водночас в усіх аналізованих зразках виявлені лише сліди Кадмію 

(<0,01 ГДК). Порівнюючи концентрацію металу у воді ставків і прилеглому 

ґрунті, потрібно відмітити, що в товщі води вміст Cd був більшим, ніж у пробах 

ґрунту. Оскільки ґрунт відбирали на глибину до 20 см, отримані різниці можуть 

вказувати з одного боку, на ймовірне забруднення досліджуваних водойм Кадмієм 

аерогенним шляхом, а з іншого – на міграцію цього елемента в глибші шари 

ґрунту після осадження його з атмосфери на прибережні території.  

Загалом результати досліджень свідчать про безпечність ставків для 

рибогосподарської діяльності, проте слід брати до уваги наближення концентрації 

окремих металів (Cr, Fe) до гранично допустимих значень. Крім того, наявність 

концентрації Кадмію у воді на рівні 0,5 ГДК, є одним із чинників, які можуть 

погіршувати якість продукції рибництва через високу здатність цього металу до 

акумуляції в клітинах риб.  

У сьомому розділі роботи проаналізований вплив вітамінно-

мікроелементної добавки на процеси ПОЛ та ензимну активність в еритроцитах 

коропа. Актуальність таких досліджень зумовлена тим, що токсичні елементи, 

зокрема, Кадмій і Хром можуть накопичуватися в клітинах зябер, печінки, нирки, 

скелетного м’яза коропа, причому їх вміст в організмі риб зростає із збільшенням 

концентрації Cd і Cr у водному середовищі. Такі ефекти супроводжуються 

погіршенням стану здоров’я риб і зниженням якості продукції рибництва. Тому 

під час промислового вирощування коропа важливе значення має застосування 

кормових мікроелементно-вітамінних добавок, які можуть протидіяти абсорбції 

токсичних металів і сприятимуть зменшенню шкідливого впливу токсичних 

металів та інших наявних у воді полютантів.  

З наукових джерел відомо, що застосування преміксів, які містять вітаміни 

і мікроелементи, сприятливо впливає на ріст і розвиток риб, підвищує їх 

резистентність та спроможність адаптуватися до сезонних чинників і змін 

хімічного складу води (Олексюк Н. П., 2008; Burridge L. et al., 2010; Колішицький 

З. В., 2012; Дерень О. В., 2014).  
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Тому в наших дослідженнях проаналізовано ефективність застосування в 

живленні коропа мінерально-вітамінної добавки, скомпонованої на основі 

преміксу «Зоовіт–Риба» (ВАТ ВНП «УКРЗООВЕТПРОМПОСТАЧ», Україна) із 

певними змінами компонентного складу. Застосована в наших дослідах добавка, 

зокрема, відрізняється відсутністю Феруму, вміст якого у водоймах за сучасних 

екологічних умов часто наближається до гранично допустимої концентрації. Крім 

того, до складу застосованої добавки входять, головним чином, компоненти з 

антиоксидантними властивостями з огляду на потребу підсилення системи 

антиоксидантного захисту організму риб за наявності у воді металів і 

ксенобіотиків. Зокрема, зазначена добавка містить вітаміни (А, Е, С) та 

мікроелементи (Zn, Cu, Mn, Se, І). Вплив добавки оцінювали за змінами 

інтенсивності накопичення продуктів ПОЛ і каталазної активності у плазмі крові і 

динамікою активності ензимів антиоксидантної системи та енергетичного обміну 

в еритроцитах коропа.  

Отримані результати вказують на те, що за умов застосування 

антиоксидантної добавки у плазмі крові коропа відбувається зменшення вмісту 

ТБК-активних продуктів на 23,4% (р<0,01) і збільшення активності каталази на 

47,2% (р<0,01). Зміни концентрації продуктів ПОЛ і каталазної активності у 

плазмі крові риб дослідної групи супроводжуються збільшенням активності 

ензимів антиоксидантної системи в еритроцитах. Зокрема, активність СОД і 

глутатіонпероксидази підвищується однаковою мірою (в межах 50%, p<0,05), а 

глутатіонредуктази – на 25,8% (p<0,05). У концентрації відновленого глутатіону в 

еритроцитах риб дослідної групи вірогідних змін не встановлено, проте цей 

показник виявляє динаміку до підвищення. 

Водночас в еритроцитах риб, яким згодовували антиоксидантну добавку, 

зростає активність ензимів, які каталізують реакції енергетичного обміну – 

лактатдегідрогенази і глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, відповідно, на 137,6% і 

144,5% (p<0,05). Збільшення активності глюкозо-6-фосфатдегідрогенази в 

еритроцитах коропа під впливом кормової добавки узгоджується з активацією 

глутатіонредуктази, що підтверджує зв’язок між інтенсивністю відновлення 

NADP в реакціях пентозофосфатного шунта і функціональним станом 

антиоксидантної системи в клітинах крові.  

Отже наші результати досліджень свідчать, що використання мінерально-

вітамінної добавки в живленні коропа (Cyprinus carpio L.) під час вирощування 

риб у рибогосподарських ставках сприяє підвищенню антиоксидантного стану 

еритроцитів, зменшенню рівня процесів ліпопероксидації та продуктів ПОЛ у 

плазмі крові. Такі ефекти, вірогідно, зумовлюються впливом вітамінів А, Е і С, які 

є потужними антиоксидантами, та мікроелементів з антиоксидантними 

властивостями (Se, Zn, Cu, Mn). Разом з тим, наявність Йоду в зазначеній добавці 

сприяє підвищенню функціональної активності щитоподібної залози та стимулює 

обмін речовин в організмі риб.  
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Встановлене в наших дослідженнях збільшення активності ензимів 

енергетичного обміну в еритроцитах особин Cyprinus carpio, які отримували 

кормову добавку, може віддзеркалювати загальну тенденцію щодо активації 

метаболічних процесів у клітинах риб. Водночас, як свідчать наявні в науковій 

літературі дані, використання добавок Йоду в живленні представників іхтіофауни 

під час вирощування їх в аквакультурі сприяє збагаченню цим елементом м’язової 

тканини і, відповідно, підвищенню харчової цінності м’яса риб (Іванюк Н. Т. зі 

сп., 2014). Загалом, отримані результати доводять ефективність застосування в 

живленні коропа добавки, яка містить вітаміни А, Е, С у кількості, відповідно, 

7 000 000 МО, 3 500 МО і 5 500 мг і мікроелементи Zn (3 000 мг), Mn (3 000 мг), 

Cu (600 мг), І (60 мг) та Se (5 мг) у перерахунку на 1 кг корму, є ефективним 

способом підвищення антиоксидантного стану клітин риб за наявності металів у 

водному середовищі. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі проаналізовано акумуляцію металів, встановлено 

особливості порушень у кисень-транспортній функції крові та прооксидантно-

антиоксидантному статусі еритроцитів і скелетному м’язі коропа (Cyprinus carpio 

L.) за наявності у воді Cd і Cr(VI) у концентраціях, що відповідають 1–10 ГДК, та 

пестицидів (малатіон, циперметрин) у концентраціях, відповідно, 0,05–1,0 мг/л та 

0,1–1,0 мкг/л; обґрунтовано можливість застосування гематологічних індексів, 

показників вмісту металів в органах, інтенсивності процесу ПОЛ та 

антиоксидантної системи в еритроцитах риб з метою біоіндикації екологічного 

стану водного середовища; доведено ефективність застосування в кормової 

добавки, яка містить вітаміни (А, Е, С) та мікроелементи (Zn, Cu, Mn, Se, І) для 

підвищення антиоксидантного та метаболічного стану клітин риб за наявності 

металів у водному середовищі.  

1. Встановлено, що за наявності у водному середовищі Кадмію та 

Хрому(VI) у концентраціях, які перевищують гранично допустимі, відбувається 

зменшення інтенсивності еритропоезу та пригнічення кисень-транспортної 

функції крові коропа, що виявляється у зменшенні кількості еритроцитів, 

значення гематокриту і концентрації гемоглобіну в крові. 

2. Показано, що зміни в гематологічних показниках (вміст еритроцитів, 

гемоглобіну, значення гематокриту) під впливом Кадмію відбуваються виразніше, 

ніж за наявності Хрому(VI) у тій же концентрації. 

3. З’ясовано, що малатіон за концентрацій 0,1–1,0 мг/л спричиняє 

зменшення кількості еритроцитів, а за вмісту у воді 0,5–1,0 мг/л зумовлює 

зменшення концентрації гемоглобіну в крові коропа. Циперметрин зумовлює 

зменшення кількості еритроцитів та вмісту гемоглобіну в крові риб за 

концентрацій, відповідно, 0,25–1,0 мкг/л та 0,5–1,0 мкг/л. 
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4. Наявність у воді Кадмію та Хрому(VI) в концентраціях 1–10 ГДК 

зумовлює активацію процесів пероксидного окиснення ліпідів у плазмі крові, 

еритроцитах та скелетному м’язі коропа, причому рівень збільшення вмісту ТБК-

активних продуктів у градієнті концентрацій 1–10 ГДК відбувається у прямій 

залежності від вмісту зазначених елементів у водному середовищі. 

5. Встановлено, що за наявності Кадмію і Хрому(VI) на рівні 2–5 ГДК 

збільшення вмісту ТБК-активних продуктів у плазмі крові супроводжується 

активацією супероксиддисмутази та каталази в еритроцитах коропа. За таких 

умов каталітична активність глутатіонпероксидази і глутатіонредуктази 

пригнічується водночас зі зменшенням концентрації відновленого глутатіону в 

еритроцитах риб. 

6. Під впливом Кадмію і Хрому(VI) відбуваються зміни активності 

ензимів, які каталізують окремі реакції катаболізму глюкози – 

лактатдегідрогенази та глюкозо-6-фосфатдегідрогенази. Пригнічення активності 

Г-6-ФДГ відбувається за концентрацій Кадмію (≥1 ГДК), а Хрому(VI) – на рівні 1 

ГДК. Інгібування лактатдегідрогенази відбувається за концентрацій Кадмію на 

рівні 5 ГДК та Хрому(VI) на рівні ≥ 1 ГДК.  

7. Малатіон за концентрацій 0,1–0,5 мг/л та циперметрин за концентрацій 

0,5–1,0 мкг/л стимулюють процес ПОЛ у плазмі крові та еритроцитах коропа, 

спричиняють активацію супероксиддисмутази в еритроцитах. За тих самих 

концентрацій пестициди пригнічують активність глутатіонпероксидази і 

глутатіонредуктази та зумовлюють зменшення концентрації відновленого 

глутатіону в еритроцитах риб. Каталазна активність в еритроцитах коропа зростає 

за наявності малатіону у водному середовищі (0,1–0,5 мг/л), а під впливом 

циперметрину (0,5–1,0 мкг/л) пригнічується. 

8. За наявності у водному середовищі пестициди пригнічують 

інтенсивність катаболізму вуглеводів в еритроцитах коропа. За концентрацій, 

відповідно, 0,1–0,5 мг/л і 0,5–1,0 мкг/л малатіон і циперметрин зумовлюють 

інгібування лактатдегідрогеназної та глюкозо-6-фосфатдегідрогеназної 

активності. 

9. За інтенсивністю акумуляції Кадмію у риб, які зазнавали впливу Cd2+, 

органи можна розмістити в ряді: нирка > зябра > печінка > скелетний м’яз, а за 

рівнем накопичення Хрому в особин, яких утримували за наявності у воді хромат-

аніона, розподіл органів такий: нирка > печінка > зябра > скелетний м’яз. 

10. У воді ставків Миколаївської рибоводно-меліоративної станції, які 

використовують для вирощування коропа, вміст металів загалом не перевищував 

гранично допустимих концентрацій і становить: Cu і Pb – 0,1–0,15 ГДК, Zn – 0,4 

ГДК, Cd – 0,5 ГДК; вміст Cr і Fe – близький до ГДК. У прилеглому до ставків 

лучному ґрунті вміст досліджуваних металів (Cd, Cr, Pb) низький і знаходиться в 

межах допустимої концентрації, вміст Cr становить 0,2 ГДК, Pb – 0,01–0,1 ГДК, 

Cd – <0,01 ГДК. 
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11. Застосування кормової добавки, яка містить вітаміни (А, Е, С) та 

мікроелементи (Zn, Cu, Mn, Se, І), зумовлює зменшення вмісту ТБК-активних 

продуктів на 23,4% (р<0,01) і збільшення каталазної активності на 47,2% (р<0,01) 

у плазмі крові, сприяє активації супероксиддисмутази, глутатіонпероксидази, 

глутатіонредуктази, лактатдегідрогенази і глюкозо-6-фосфатдегідрогенази в 

еритроцитах коропа.  

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

З метою підвищення стійкості організму риб до прооксидантного впливу 

металів та інших полютантів, наявних у водному середовищі, поліпшення якості 

м’яса, збільшення продуктивності й адаптаційних можливостей коропа (Cyprinus 

carpio L.) під час промислового вирощування рекомендується додавати до 

стандартного раціону вітамінну-мінеральну добавку , яка містить вітаміни А, Е, С 

у кількості, відповідно, 7 000 000 МО, 3 500 МО і 5 500 мг та мікроелементи: Zn 

(3 000 мг), Mn (3 000 мг), Cu (600 мг), І (60 мг) і Se (5 мг) у перерахунку на 1 кг 

корму. 
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АНОТАЦІЇ 

Багдай Тетяна Володимирівна. Адаптивні зміни метаболізму у коропа 

лускатого (Cyprinus carpio L.) на забруднення води важкими металами та 

пестицидами. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських 

наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія. – Львівський національний аграрний 

університет Міністерства освіти і науки України, Львів, 2016. 

Дисертаційна робота присвячена з’ясуванню адаптаційних процесів в 

організмі коропа за наявності у воді металів (Cd і Cr(VI) та пестицидів (малатіон, 
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циперметрин). Встановлено порушення у кисень-транспортній функції крові та 

прооксидантно-антиоксидантному статусі еритроцитів і скелетному м’язі коропа 

за концентрацій Cd і Cr(VI), що відповідають 1–10 ГДК, та малатіону і 

циперметрину в діапазоні концентрацій, відповідно, 0,05–1,0 мг/л та 0,1–1,0 мкг/л. 

Проаналізовано концентрацію металів (Cd, Cr, Pb, Fe, Zn, Cu) у воді ставків 

Миколаївської рибоводно-меліоративної станції використовуваних для 

вирощування коропа, та вміст Cd, Cr і Pb у прилеглому до цих водойм ґрунті. 

Встановлено, що вміст металів у воді і ґрунті не перевищує гранично допустимих 

концентрацій. Показано, що за наявності Cd і Cr(VI) у водному середовищі 

найбільший рівень акумуляції цих елементів виявляється в нирках, а найменший – 

у скелетному м’язі коропа. Обґрунтовано можливість застосування 

гематологічних індексів, показників вмісту металів в органах, інтенсивності 

процесу ПОЛ та антиоксидантної системи в еритроцитах риб з метою біоіндикації 

екологічного стану водного середовища; доведено ефективність застосування в 

кормової добавки, яка містить вітаміни (А, Е, С) та мікроелементи (Zn, Cu, Mn, 

Se, І), з метою підвищення антиоксидантного та метаболічного стану клітин риб 

за наявності металів у водному середовищі.  

Ключові слова: метали, кадмій, шестивалентний хром, пестициди, 

малатіон, циперметрин, іхтіофауна, короп лускатий, скелетний м’яз, еритроцити, 

антиоксидантна система. 

 

Багдай Татьяна Владимировна. Адаптивные изменения метаболизма у 

карпа чешуйчатого (Cyprinus carpio L.) на загрязнение воды тяжелыми 

металлами и пестицидами. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных 

наук по специальности 03.00.16 – экология. – Львовский национальный аграрный 

университет. МОН Украины, Львов, 2016. 

Диссертация посвящена выяснению адаптационных процессов в организме 

карпа при наличии в воде металлов (Cd и Cr(VI)) и пестицидов (малатион, 

циперметрин). В работе установлены нарушения кислород-транспортной функции 

крови и прооксидантно-антиоксидантного статуса эритроцитов и скелетной 

мышцы карпа под влиянием Cd и Cr(VI) в концентрациях 1–10 ПДК и малатиона 

и циперметрина в диапазоне концентраций, соответственно, 0,05–1,0 мг/л и 0,1–

1,0 мкг/л. Проанализирована концентрация металлов (Cd, Cr, Pb, Fe, Zn, Cu) в 

воде прудов Николаевской рыбоводно-мелиоративной станции, используемых для 

выращивания карпа, и содержание Cd, Cr и Pb в близлежащей к этим водоемам 

почве. Установлено, что содержание металлов в воде и почве не превышает 

предельно допустимых концентраций. Показано, что при наличии Cd и Cr(VI) в 

водной среде наибольший уровень аккумуляции этих элементов оказывается в 

почках, а наименьший – в скелетной мышце карпа. Обоснована возможность 

применения гематологических индексов, показателей содержания металлов в 
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органах, интенсивности процесса ПОЛ и антиоксидантной системы в эритроцитах 

рыб с целью биоиндикации экологического состояния водной среды; доказана 

эффективность применения в кормовой добавки, которая содержит витамины (А, 

Е, С) и микроэлементы (Zn, Cu, Mn, Se, I), с целью повышения антиоксидантной и 

метаболического состояния клеток рыб при наличии металлов в водной среде. 

Ключевые слова: металлы, кадмий, шестивалентный хром, пестициды, 

малатион, циперметрин, ихтиофауна, карп чешуйчатый, скелетная мышца, 

эритроциты, антиоксидантная система. 

 

Bahday Tetiana Volodymyrivna. Adaptive changes in metabolism of scaly 

carp (Cyprinus carpio L.) on water pollution by heavy metals and pesticides. – 

The manuscript. 

The thesis for the degree of candidate of agricultural sciences, speciality 

03.00.16 – ecology. – Lviv National Agrarian University. The Ministry of Education 

of Ukraine, Lviv, 2016. 

 

The thesis is devoted to the elucidation of adaptation processes in the body of 

carp fish in the presence of metals (Cd and Cr (VI)) and pesticides (malathion, 

cypermethrin) in aquatic environment. Violation of oxygen-transport function of 

blood and disturbance in prooxidant-antioxidant balance in red blood cells and 

skeletal muscle of carp under the presence in water of Cd and Cr (VI) at 

concentrations, corresponding to 1–10 MAC (maximum allowable concentration), 

malathion and cypermethrin in the range of concentrations, respectively, 0.05–

1.0 mg/l and 0.1–1.0 mg/l, were established. The levels of heavy metals (Cd, Cr, Pb, 

Fe, Zn, Cu) in water of ponds of Mykolaiv Fish-breeding meliorative station used for 

carp growing, and the contents of Cd, Cr and Pb in the surrounding soils were 

analysed. It was established that the contents of metals in water and soil did not 

exceed the maximum allowable concentrations. It was shown that under the presence 

of Cd and Cr (VI) in aqueous medium the highest level of accumulation of these 

elements were found in the kidneys, and the lowest – in the skeletal muscle of carp. 

The possibility of using the hematological indices, contents of metals in fish 

organs, intensity of lipid peroxidation and activities of antioxidant system enzymes in 

fish erythrocytes for bioindication of ecological state of the aquatic environment is 

substantiated; effectiveness of a feed supplement containing vitamins (A, E, C) and 

minerals (Zn, Cu, Mn, Se, I) to improve antioxidant status and cell metabolism of fish 

under the presence of metals in water is proven. 

Keywords: metals, cadmium, hexavalent chromium, pesticides, malathion, 

cypermethrin, ichthyofauna, scaly carp, skeletal muscle, red blood cells, antioxidant 

system. 
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