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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми.  Забруднення поверхневих вод йонами важких металів є
ознакою  інтенсивного  антропогенного  навантаження,  що  створює  проблеми  у
використанні  водних  ресурсів.  Плюмбум  та  Кадмій  –  небезпечні  для  живих
організмів  елементи,  у  прісноводних  водоймах  часто  виникають  умови  для  їх
накопичення  (Wright  D.  A.,  2004;  Гуменюк Г. Б.,  2010;  Salaramoli  J.  et  al.,  2012).
Процеси  міграції  цих  металів  в  екосистемах  водойм  та  їх  кумуляція  в  окремих
ланках  трофічних  ланцюгів  залежать  від  численних  факторів.  Розуміння  цих
залежностей важливе з погляду екобезпеки продукції акваекосистем.

Основними об’єктами прісноводної культури в Україні є представники родини
коропових, у т. ч.  – білий і строкатий товстолоби. Їх вирощування у ставках, що
можуть  зазнавати  забруднення  Плюмбумом та  Кадмієм,  передбачає  контроль  як
середовища  вирощування,  так  і  вмісту  цих  металів  у  кінцевій  продукції
(Грициняк І. І., Колесник Н. Л., 2014; Багдай Т., Снітинський В., Антоняк Г., 2013).
Водночас,  орієнтування  на  дотримання  рибогосподарських  гранично  допустимих
концентрацій металів у воді може виявитись недостатнім. 

Розуміння  закономірностей міграції  Плюмбуму та  Кадмію в  гідроекосистемі
рибницького ставу та їх накопичення в окремих ланках трофічних ланцюгів важливе
у контексті  забезпечення належної якості  й безпеки продукції,  продуктивності  та
екологічного  стану  поверхневих  водойм  (Бєдункова О.  О.,  2007;  Грициняк І. І.,
Литвинова Т. Г.,  Колесник Н. Л.,  2009).  У зв’язку із цим актуалізуються наукові
дослідження  з  вивчення  впливу  важких  металів  на  окремі  фізіолого-біохімічні
процеси  в  організмі  Hypophthalmichthys  molitrix Valenciennes  –  широко
розповсюдженого  виду  в  аквакультурі  України,  а  також  одного  з  якісних
біоіндикаторів у водних екосистемах (Osman A. G. et al., 2010; Güngördü A. et al.,
2012).

Іншою  актуальною  проблемою  є  необхідність  вдосконалення  існуючих
способів зниження вмісту важких металів у гідроекосистемах.

Зв’язок роботи з  науковими програмами, планами, темами.  Дисертаційні
дослідження є частиною науково-дослідної роботи, що велася впродовж 2011-2018
рр.  кафедрою  екології  Львівського  національного  університету  ветеринарної
медицини  та  біотехнологій  імені  С.  З.  Гжицького  за  держбюджетними  темами:
«Вивчити вплив антропогенного забруднення природних і  штучних екосистем на
живі організми та розробити систему заходів зниження його дії» за 2011-2015 рр.
(номер державної реєстрації 01124U000760) та «Екологічний моніторинг природних
і штучних екосистем та розробка заходів із зниження антропогенного навантаження
на їх структуру та функціонування» за 2016-2020 рр. (номер державної реєстрації
00116U004275). 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи – з’ясувати зв’язок
екологічного  стану  штучних  гідроекосистем  та  забруднення  води  Плюмбумом  і
Кадмієм з фізіолого-біохімічними процесами в організмі Hypophthalmichthys molitrix
Valenciennes, розробити способи корекції вмісту цих металів у середовищі ставів.

Для досягнення поставленої мети вирішували такі завдання:
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 встановити особливості розподілу вмісту Плюмбуму та Кадмію в окремих
складових ставової екосистеми; 

 провести аналіз кумуляції вмісту Плюмбуму та Кадмію в організмі білого
товстолоба;

 встановити  вплив  Плюмбуму  та  Кадмію  на  фізіологічні  та  біохімічні
процеси організму білого товстолоба;

 вивчити вплив гідрологічних умов на стан гідроекосистеми;
 розробити  способи корекції  вмісту  Плюмбуму та  Кадмію у  компонентах

штучної гідроекосистеми.
Об’єкт дослідження –  процеси міграції  Плюмбуму та Кадмію в довкіллі  та

аналіз  динаміки  їх  впливу  на  адаптивно-компенсаторні  можливості  організму
Hypophthalmichthys molitrix Valenciennes. 

Предмет  дослідження  –  закономірності  кумуляції  Плюмбуму  та  Кадмію  в
організмі Hypophthalmichthys molitrix Valenciennes за модельних умов впливу різних
концентрацій  йонів  цих  металів  у  гідроекосистемі,  а  також  способи  корекції
зниження їх вмісту. 

Методи  дослідження. Для  виконання  поставлених  завдань  використали
основні  методи  екологічного  дослідження:  спостереження  за  станом  води  в
екосистемах,  лабораторні  експерименти  та  моделювання  процесів;  фізико-хімічні
(визначення  фізико-хімічних властивостей  води,  концентрація  металів  у  м’язовій
тканині); біохімічні методи (концентрація гемоглобіну, продуктів ПОЛ, активність
ензимів  антиоксидантної  системи); морфологічні  (кількість  еритроцитів);
статистичні (встановлення достовірності результатів досліджень). 

Наукова  новизна  одержаних  результатів.  Основні  наукові  положення,  що
визначають новизну результатів і виносяться на захист, такі.

Вперше:
 проведено  комплексне  системне  вивчення  особливостей  накопичення

Плюмбуму та Кадмію в організмі  Hypophthalmichthys  molitrix Valenciennes  з  ура-
хуванням  вікових  особливостей  упродовж  сезону  інтенсивного  вирощування  і
показано,  що  однорічки  білого  товстолоба  інтенсивніше  накопичують  ці  метали
порівняно із дворічками;

 вивчено особливості сукупного накопичення Плюмбуму та Кадмію in vitro в
органах  і  тканинах  білого  товстолоба.  Дослідження  підтвердили,  що наявність  у
водному середовищі обох металів у концентрації 2 ГДК кожен спричиняє помітне
збільшення  кумуляції  в  організмі  товстолоба  Плюмбуму  у  присутності  Кадмію.
Присутність  Плюмбуму незначно впливає  на  кумуляцію Кадмію,  лише на  30-ий
день у нирках мало вірогідне (р < 0,01) зменшення кумулювання Кадмію порівняно
за відсутності Плюмбуму;

 доведено,  що  присутність  Кадмію  збільшує  (стосовно  зябер  –  істотно)
кумулятивний  ефект  Плюмбуму  в  організмі  Hypophthalmichthys  molitrix
Valenciennes;

 обґрунтовано  можливість  застосування  показників  стану  еритропоезу,
процесів пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантного стану в еритроцитах
риб з біоіндикаційною метою.

Удосконалено:



3

 підходи щодо ефективності вапнування задля впливу на вміст Плюмбуму та
Кадмію у воді та складових компонентах екосистеми ставу. Показник  рН істотно
впливає  на  інтенсивність  поглинання  Плюмбуму  та  Кадмію  в  організмі  білого
товстолоба, що доведено в лабораторних умовах при дії граничних та кратних їм
концентрацій йонів цих металів. Доведено, що інтенсивніша адсорбція Плюмбуму
відбувається в лужному середовищі, а Кадмію – у кислому.  

Отримала подальший розвиток: 
 методика використання природних сорбентів для зниження вмісту важких

металів  у  воді,  ця  методика  використовується  в  гідроекосистемах  рибогос-
подарського призначення, що підтверджена патентами.

Практичне  значення  одержаних  результатів.  Напрацювання  автора,  які
стосуються  удосконалення  технології  зниження  вмісту  важких  металів  у
гідроекосистемі  рибницького  ставу,  розглянуті  та  схвалені  ДП  ДГ  Львівської
дослідної станції ІРГ НААН України, що підтверджено відповідною довідкою.

Внесення  цеоліту  у  водойми  рибогосподарського  призначення  забезпечило
зниження вмісту Плюмбуму та Кадмію у воді в 1,7 та 2,1 раза відповідно і у м’язовій
тканині Hypophthalmichthys molitrix Valenciennes – вміст металів знизився на 33 % і
42 % відповідно, що засвідчено довідкою.

Результати  досліджень  можна  застосовувати  для  обґрунтування  антро-
поекологічного  ризику  від  забруднення  рибогосподарських  водойм  важкими
металами;  під  час  розробки  способів  профілактики  та  корекції  порушень
метаболізму в організмі  риб за умов вирощування у ставах,  розміщених поблизу
індустріальних центрів і транспортних магістралей.

Особливості  зумовлених  металами  порушень  в  організмі  риб  можуть
висвітлюватись  у  курсах  лекцій  з  екології,  агроекології,  екологічної  біохімії  та
екологічної токсикології у вітчизняних університетах та інших вищих навчальних
закладах вищої освіти. Результати дисертаційної роботи введені в освітній процес
кафедри  екології,  водних біоресурсів  та  аквакультури Львівського  національного
університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького.

 Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, викладені в дисертації
та винесені на захист, отримані автором особисто за методичного консультування
наукового керівника. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації
використані  лише  ті  ідеї  та  положення,  які  є  результатом  особистої  роботи
здобувача. Конкретний внесок здобувача визначено у списку публікацій.

Апробація  результатів  дисертації.  Матеріали  досліджень  неодноразово
доповідались  на  всеукраїнських  та  міжнародних  конференціях  та  семінарах,
зокрема:  Міжнародна  науково-практична  конференція  «Інноваційність  розвитку
сучасного  аграрного виробництва» (Львів,  21-22 жовтня 2010 року);  Міжнародна
науково-практична  конференція  «Інноваційність  розвитку  сучасного  аграрного
виробництва»,  присвячена  Всесвітньому  рокові  ветеринарної  медицини  та  130-
річчю заснування цісарсько-королівської ветеринарної школи у Львові (Львів, 27-28
жовтня  2011  року);  XIV  Всеукраїнська  науково-практична  конференція  молодих
вчених «Молоді  вчені  у вирішенні  актуальних проблем біології,  тваринництва та
ветеринарної  медицини»,  присвячена  100-річчю  від  дня  народження  доктора
біологічних наук, професора Скородинського Зеновія Павловича (3–4 грудня 2015
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р., м. Львів); Міжнародна науково-практична конференція «Інновації у ветеринарній
медицині  та  аграрному виробництві,  (Львів,  3-4  листопада  2016  року); Науково-
практична  конференція  із  міжнародною  участю  «Вода:  проблеми  та  шляхи
вирішення» (Рівне–Житомир, 5-8 липня 2017 року); Науково-практична конференція
«Сучасний  стан  і  перспективи  ефективного  використання  земельних  ресурсів
Полісся» (Житомир. 19 травня 2018 року). 

Публікації. За  темою  дисертаційної  роботи  опубліковано  18  друкованих
наукових робіт, у т. ч. 6 статей у фахових виданнях України, 2 статті у виданні, що
належать до міжнародних наукометричних баз, 3 – у матеріалах і тезах конференцій,
отримано 7 патентів України на корисну модель.

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертаційна робота складається
зі вступу, семи розділів, висновків, пропозицій виробництву, списку використаної
літератури та додатків. Матеріали дисертаційної роботи викладено на 236 сторінках
тексту,  ілюстровано  13-ма  рисунками,  текст  містить  31  таблицю,  у  бібліографії
наведено 279 літературних джерел, у тому числі 97 англомовних, дисертація містить
4 додатки.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У першому розділі подано огляд джерел наукової літератури. Він складається з
двох  підрозділів,  у  яких  наведені  наявні  в  наукових  джерелах  відомості  про
екотоксикологічні властивості важких металів та їх вплив на стан довкілля. Подано
аналіз  вітчизняної  та  зарубіжної  наукової  літератури  щодо  джерел  і  шляхів
поширення  важких  металів,  особливостей  їх  біоакумуляції  та  біомагніфікації  у
трофічних  ланцюгах  гідроекосистеми.  Розглянуто  закономірності  токсичної  дії  в
організмі гідробіонтів й елементи їх адаптації до стресу, зумовленого забрудненням
важкими металами.

У  другому розділі  наведено  схему й  охарактеризовано  методи дослідження.
Експериментальні дослідження проводили впродовж 2011-2018 рр. згідно з планом
науково-дослідної роботи кафедри екології Львівського національного університету
ветеринарної медицини та біотехнології імені С. З. Гжицького. 

Експерименти проводили у чотири етапи:
І  етап  –  визначення  вмісту  Плюмбуму  та  Кадмію  в  складових  ставової

екосистеми  –  вода,  фіто-,  зоопланктон,  бентос  та  організм  Hypophthalmichthys
molitrix Valenciennes.

ІІ етап – вивчення за модельних умов особливостей впливу кумуляції Плюм-
буму  та  Кадмію  у  організмі  одно-  та  дворічок  товстолоба  на  гематологічні
параметри крові, активність ензимів і стан системи антиоксидантного захисту.

ІІІ  етап –  дослідження за  модельних умов ролі  показника  рН на  кумуляцію
Плюмбуму та  Кадмію в  організмі  Hypophthalmichthys  molitrix Valenciennes  за  дії
різних рівнів токсичності цих важких металів.

ІV етап – дослідження екологічного стану гідроекосистеми рибницького ставу
за умов внесення цеоліту.

Дослідження за темою дисертаційної роботи були зосереджені головним чином
на території  Городоцького району Львівської  області на  базі  рибницьких ставків
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Львівської  дослідної  станції  Інституту  рибного  господарства НААН  України,  що
живляться водою з річки Верещиця, яка, проходячи через місто Городок, поглинає
відходи  господарської  та  промислової  діяльності  людини,  а  також за  модельних
умов.

Основним методом визначення вмісту Плюмбуму та Кадмію був метод атомно-
адсорбційної  спектрофотометрії.  Також  використовували  загальноприйняті
методики  визначення  гідрохімічних  показників  і  біоструктурних  особливостей
водойм  (Романенко  В.  Д.,  2006),  гематологічних  параметрів  крові,  активності
ензимів  та  показників  антиоксидантної  системи  товстолоба,  статистичні  методи
обробки числових результатів. 

Матеріалом  досліджень  була  кров  і  дорсальний  глибокий латеральний  м’яз,
кишечник  та  печінка  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.  Кількість  еритроцитів  визначали  цитологічно
(Козловская Л. В. і Николаев А. Ю., 1984), значення 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 2500 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,  кишківника  і  печінки,  відібрані  для  аналізу,
охолоджували  на  льоді,  обмивали  фізрозчином,  підсушували  фільтрувальним
папером  подрібнювали.  Наважку  тканин  (500  мг)  гомогенізували  за  допомогою
гомогенізатора MPW-324 (Польща) при 4 000 об./хв, додаючи охолоджений до 0 ºС
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  10000  g  впродовж  30  хв,  використовуючи  для  досліджень
надосадову рідину.

У  гомогенатах  м’яза  і  печінки  визначали  активність  супероксиддисмутази
(Дубинина  Е.  и  соавт.,  1983),  каталази  –  (Королюк  М.  зі  співавт.,  1983),
глутатіонпероксидази (Гаврилов А. зі співавт., 1988), глутатіонредуктази (Carlberg I.
& Maimervik  В.,  1985),  концентрацію відновленого  глутатіону  (Ellman G.,  1959).
Концентрацію протеїну в гомогенатах м’яза і гемолізатах визначали методом Lowry
O. H. et al. (1951).

Статистичну  аналіз  отриманих  даних  здійснювали  з  використанням
стандартних комп’ютерних програм.

У третьому розділі дисертаційної роботи досліджено особливості накопичення
та сезонної динаміки важких металів – Кадмію та Плюмбуму в складових екосистем
рибоводних  ставів  –  воді,  фіто-,  зоопланктоні,  бентосі,  донних  відкладах  та
організмі товстолоба. Відбір проб було проведено на трьох ділянках А, Б та В ставу,
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кожного разу забирали для аналізу п’ять проб води та донних відкладів для аналізу
вмісту важких металів, щоби забезпечити статистично достовірні результати.

Вміст Кадмію та Плюмбуму в донних відкладах та воді ставу не перевищував
гранично допустимих концентрацій (рис. 1). 

а)

б)

Рис. 1. Динаміка вмісту Плюмбуму (а) та Кадмію (б) 
у воді протягом періоду спостереження, мг/дм3

Протягом чотирьох місяців  максимальні  й  мінімальні усереднені  за  пробами
значення вмісту Плюмбуму у воді відрізнялись в 1,36 раза, Кадмію – в 1,40 раза.
Протягом  другої  половини  літа  спостерігали  зменшення  середнього  вмісту
Плюмбуму від 0,093 до 0,068 мг/дм3. Вмісту Кадмію властива значна мінливість без
вираженої сезонної динаміки. 

Щодо  вмісту  обох  важких  металів  у  донних  відкладах  (рис.  2.)  вірогідної
відмінності протягом сезону не виявлено, відсутня також достовірна кореляція між
умістом металів у воді та донних відкладах.

Протягом сезону спостерігали помітне зменшення вмісту Плюмбуму (від 32 до
20  мг/кг)  й  збільшення  вмісту  Кадмію  (від  0,20  до  0,60  мг/кг)  у  фітопланктоні
(рис. 3).  Для  вмісту  обох важких металів  у  зоопланктоні  та  бентосі  характерний
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широкий  розкид  даних  та  відсутність  підтвердженої  закономірної  сезонної
динаміки.

а)

б)

Рис. 2. Динаміка вмісту Плюмбуму (а) та Кадмію (б) 
в донних відкладах протягом періоду спостереження, мг/кг

Протягом періоду спостереження було вивчено вміст Кадмію та Плюмбуму в
м’язах, печінці, нирках, зябрах та плазмі крові одно- та дворічок білого товстолоба
(табл. 1 і 2). 

Вміст Кадмію в м’язах, печінці, нирках, зябрах і  крові однорічок товстолоба
виразно збільшується протягом сезону,  у  дворічок динаміка до збільшення менш
виражена.  Частка  цього  металу  у  однорічок  зменшується  в  такій  послідовності:
нирки > печінка  >  зябра  >  м’язи  >  кров.  У кінці  сезону  вміст  Кадмію в  м’язах
однорічок  становив  0,047,  дворічок  –  0,061 мг/кг,  що  не  перевищує  допустимих
норм. 

Уміст  Плюмбуму  в  тканинах  та  органах  одно-  і  дворічок  товстолоба
збільшується  протягом  сезону.  Частка  цього  металу  зменшується  в  однорічок  у
послідовності: нирки > зябра > м’язи > печінка > кров. 
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а)

б)
Рис. 3. Динаміка вмісту Плюмбуму (а) та Кадмію (б) 

в планктоні та бентосі протягом періоду спостереження, мг/кг

Таблиця 1 
Вміст Кадмію в органах та тканинах товстолоба, мг/кг (M±m, n = 6)

Органи,
тканини

Однорічки Дворічки
Група І Група ІІ Група ІІІ Група І Група ІІ Група ІІІ

М’язова 
тканина

0,023 ± 0,004 0,037 ± 0,009* 0,047 ± 0,007* 0,055 ± 0,010 0,055 ± 0,006 0,061 ± 0,008

Печінка 0,043 ± 0,009 0,070 ± 0,014* 0,096 ± 0,016* 0,091 ± 0,011 0,131 ± 0,012* 0,126 ± 0,012*
Нирки 0,053 ± 0,010 0,080 ± 0,012* 0,119 ± 0,016* 0,122 ± 0,016 0,134 ± 0,017 0,143 ±0,017**
Зябра 0,044 ± 0,009 0,059 ± 0,008* 0,070 ± 0,010* 0,073 ± 0,012 0,079 ± 0,01 0,082 ± 0,011
Кров 0,020 ± 0,004 0,026 ± 0,005** 0,034 ± 0,005* 0,038 ± 0,005 0,039 ± 0,007 0,039 ± 0,004
Примітка: вірогідність різниць відносно групи І відповідного віку * – Р < 0,001;

       ** – Р < 0,01 
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Таблиця 2
Вміст Плюмбуму в органах та тканинах товстолоба, мг/кг (M±m, n = 6)

Органи,
тканини

Однорічки Дворічки
Група І Група ІІ Група ІІІ Група І Група ІІ Група ІІІ

М’язова
тканина

0,05 ± 0,01 0,06 ± 0,01* 0,08 ± 0,01* 0,11 ± 0,01 0,13 ± 0,01* 0,14 ± 0,02*

Печінка 0,03 ± 0,01 0,06 ± 0,01* 0,09 ± 0,01* 0,32 ± 0,06 0,48 ± 0,11* 0,74 ± 0,09*
Нирки 0,14 ± 0,05 0,23 ± 0,07* 0,30 ± 0,11* 0,33 ± 0,09 0,36 ± 0,08 0,36 ± 0,11
Зябра 0,10 ± 0,08 0,16 ± 0,04* 0,27± 0,12* 0,34 ± 0,04 0,43 ± 0,05* 0,49 ± 0,05*
Кров 0,01 ± 0,01 0,02 ± 0,01* 0,02 ± 0,01* 0,03 ± 0,01 0,03 ± 0,01 0,03 ± 0,01
Примітка: вірогідність різниць щодо групи І відповідного віку * – Р < 0,001

У кінці сезону вміст Плюмбуму в м’язах однорічок становив 0,098, дворічок –
0,187 мг/кг, що не перевищує допустимих норм вмісту важких металів у харчових
продуктах.

Більшу  інтенсивність  кумуляції  обох  металів  спостерігали  в  однорічок
порівняно із дворічками. 

Вірогідна  сезонна  відмінність  вмісту  Плюмбуму  в  органах  і  тканинах
спостерігалась в усіх випадках, крім вмісту в крові та нирках дворічок. У випадку
Кадмію  –  навпаки  саме  у  нирках  дворічок  спостерігали  вірогідно  кумулювання
металу з травня по вересень.

У  четвертому розділі  роботи  за  модельних  умов  досліджено  особливості
накопичення  Плюмбуму  та  Кадмію  в  тканинах  товстолоба  за  дії  йонів  важких
металів у водному середовищі. Товстолоба після акліматизації утримували протягом
30 днів у водному середовищі, що містило 2 і 4 ГДК Кадмію, Плюмбуму та 2 ГДК
обох  металів  одночасно.  У  таблицях  3,  4  показано  зростання  вмісту  металів  в
організмі товстолоба в перших двох випадках, а на рисунках 4а і 4б проілюстровано
накопичення Плюмбуму та Кадмію за сумісної дії обох металів порівняно із дією
такої ж концентрації лише одного з них.

 
Таблиця 3 

Вміст Кадмію в органах та тканинах товстолоба за дії йонів Кадмію 
у водному середовищі, мг/кг (M ± m, n = 5)

Органи,
тканини

Контроль
Група 2 ГДК Група 4 ГДК

15 днів 30 днів 15 днів 30 днів
М’язова
тканина

0,041 ± 0,001 0,053 ± 0,005** 0,065 ± 0,003* 0,065 ± 0,002* 0,086 ± 0,005*

Печінка 0,068 ± 0,004 0,089 ± 0,006* 0,116 ± 0,004* 0,095 ± 0,004* 0,139 ± 0,004*
Нирки 0,092 ± 0,005 0,109 ± 0,008** 0,159 ± 0,006* 0,110 ± 0,003* 0,197 ± 0,009*
Зябра 0,074 ± 0,003 0,129 ± 0,008* 0,140 ± 0,007* 0,148 ± 0,012* 0,173 ± 0,006*
Кров 0,028 ± 0,003 0,046 ± 0,006* 0,052 ± 0,003* 0,056 ± 0,003* 0,065 ± 0,003*
Примітка:    ** – вірогідна відмінність від контролю, Р < 0,01;

* – вірогідна відмінність від контролю, Р < 0,001

Дослідження  in  vitro підтвердили,  що за  дії  2  і  4  ГДК йонів  Плюмбуму та
Кадмію у водному середовищі упродовж 15 та 30 днів спостерігається статистично
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вірогідне збільшення вмісту цих металів у тканинах та органах товстолоба: при 2
ГДК через 15 днів у печінці, зябрах та крові спостерігаємо достовірну (Р < 0,001)
відмінність вмісту Кадмію від контролю.

 
Таблиця 4

Вміст Плюмбуму в органах та тканинах товстолоба 
за дії йонів Плюмбуму у водному середовищі, мг/кг (M ± m, n = 5)

Органи,
тканини

Контроль
Група 2 ГДК Група 4 ГДК

15 днів 30 днів 15 днів 30 днів
М’язова
тканина

0,396 ± 0,019 0,658 ± 0,034** 0,837 ± 0,043** 0,798 ± 0,013** 1,009 ± 0,030**

Печінка 0,774 ± 0,029 1,218 ± 0,033** 1,477 ± 0,040** 1,413 ± 0,074** 1,742 ± 0,079**
Нирки 0,607 ± 0,037 0,852 ± 0,014** 1,018 ± 0,031** 0,980 ± 0,036** 1,190 ± 0,036**
Зябра 0,903 ± 0,045 1,570 ± 0,033** 2,017 ± 0,048** 2,050 ± 0,085** 2,544 ± 0,168**
Кров 0,131 ± 0,004 0,256 ± 0,013** 0,307 ± 0,015** 0,306 ± 0,016** 0,382 ± 0,022**
Примітка: ** – вірогідна відмінність від контролю, Р < 0,01 

а)

б)
Рис. 4. Порівняння динаміки накопичення вмісту Кадмію в м’язах та печінці (а),

зябрах, нирках і крові (б) у групі із Плюмбумом (суцільна лінія) 
та без нього (пунктирна лінія)
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Через 30 днів або при дії 4 ГДК Кадмію таку відмінність спостерігали в усіх
органах. За дії Плюмбуму в усіх випадках маємо достовірну із Р < 0,01 відмінність
вмісту цього металу від контролю. Через 15 днів найбільше зростає вміст Кадмію у
зябрах (+73 % при 2 ГДК, +99 % при 4 ГДК) та крові (+61 % при 2 ГДК, +98 % при
4 ГДК), через 30 днів маємо відповідно +90 %, +134 %, +81 % і +130 % (табл. 5).
Найповільніше  відбувається  нагромадження  Кадмію  у  нирках.  За  дії  Плюмбуму
найбільше зростає його вміст у крові (+96 % при 2 і +134 % при 4 ГДК через 15 днів;
+134 % при 2 і +192 % при 4 ГДК через 30 днів). За рівнем накопиченого Плюмбуму
при 4 ГДК через 30 днів концентрація зменшується у послідовності: зябра > печінка
> нирки > м’язи > кров; за відносним збільшенням щодо контролю: кров > зябра >
м’язи > печінка > нирки. За рівнем накопиченого Кадмію при 4 ГДК через 30 днів
концентрація зменшується у послідовності: нирки > зябра > печінка > м’язи > кров;
за відносним збільшенням щодо контролю: зябра > кров > нирки > м’язи > печінка. 

Таблиця 5
Вміст Плюмбуму та Кадмію в органах та тканинах товстолоба 

за дії 2 ГДК іонів обох ВМ у водному середовищі мг/кг, (M ± m, n = 5)
Органи, Контроль 15 днів 30 днів
тканини Cd Pb Cd Pb ** Cd ** Pb **

М’язова
тканина

0,041 ± 0,001 0,396 ± 0,019 0,055 ± 0,009* 0,794 ± 0,047 0,068 ± 0,012 0,982 ± 0,045

Печінка 0,068 ± 0,004 0,774 ± 0,029 0,089 ± 0,002** 1,305 ± 0,098 0,115 ± 0,004 1,633 ± 0,107
Нирки 0,092 ± 0,005 0,607 ± 0,037 0,095 ± 0,006 0,952 ± 0,038 0,145 ± 0,008 1,103 ± 0,061
Зябра 0,074 ± 0,003 0,903 ± 0,045 0,121 ± 0,007** 1,971 ± 0,051 0,139 ± 0,005 2,385 ± 0,191
Кров 0,028 ± 0,003 0,131 ± 0,004 0,057 ± 0,009** 0,271 ± 0,010 0,051 ± 0,005 0,326 ± 0,004
Примітка:    ** – вірогідна відмінність від контролю, Р < 0,01;

* – вірогідна відмінність від контролю, Р < 0,05

Наявність  у  водному середовищі  обох  металів  у  концентрації  2  ГДК кожен
спричиняє  у  товстолоба  помітне  збільшення кумуляції  Плюмбуму  у  присутності
Кадмію.

Присутність Плюмбуму незначно впливає на кумуляцію Кадмію, лише на 30-ий
день у нирках спостерігається вірогідне (Р < 0,01) зниження кумулювання Кадмію
порівняно із випадком відсутності Плюмбуму.

У  п’ятому розділі  роботи за модельних умов  досліджено вплив інтоксикації
Плюмбумом  та  Кадмієм  на  гематологічні  параметри  (кількість  еритроцитів,
гемоглобін  і  гематокритне  число),  активність  ензимів,  стан  системи  антиокси-
дантного захисту.

Протягом  6  і  12  днів  вивчали  вплив  2  і  5  ГДК  металів  на  гематологічні
параметри,  спостерігаючи зменшення трьох перелічених параметрів.  Статистично
вірогідне  зменшення  відмічено  в  групі,  що  зазнавала  впливу  5  ГДК  Кадмію  на
шостий день за гемоглобіном і гематокритом (P < 0,05) і на 12-ий день за гемато-
критом  (P  <  0,01).  Порівняння  середніх  показників  показує,  що  кількість
еритроцитів зменшувалася щонайбільше на 21 % під впливом Кадмію та 14 % під
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впливом Плюмбуму, гемоглобін – на 41 і 16 % відповідно, гематокритне число – на
30 і 13 % відповідно.

Відомо, що важкі метали суттєво впливають на активність ензимів у риб навіть
за незначних концентрацій. У роботі підтверджено вплив субграничних (0,5 і 1 ГДК)
концентрацій Кадмію та Плюмбуму на активність трипсину, амілази і ліпази через 3,
7,  14  та  28  діб.  Граничні  концентрації  (1,0  ГДК)  йонів  Плюмбуму спричиняють
помітні зміни в активності ензимів: зниження майже вдвічі активності амілази та
трипсину. Активність ліпази практично не змінюється. Ефект настає протягом 7-и
діб. Граничні концентрації (1,0 ГДК) йонів Кадмію спричиняють зміни в активності
трипсину: спершу його активність зменшується, згодом повертається на попередній
рівень; активність амілази та ліпази змінюється незначно.

Дослідження  активності  ферментів  системи  антиоксидантного  захисту  в
однорічок  за  модельних  умов  при  понаднормовому  навантаженні  йонами
Плюмбуму  (2  та  3  ГДК)  у  воді  супроводжувалося  зниженням  активності
супероксиддисмутази в печінці в 1,42 раза та 1,38 разів та каталази в 1,28 та 1,41
раза.  При цьому не було відмічено впливу йонів Плюмбуму на активність глута-
тіонпероксидази.

Простежено  відмінність  між  реакцією  організму  дворічок,  яка  виявилася  у
зниженні  практично всіх антиоксидантних ензимів.  Пояснюємо це  кумулятивним
ефектом  вікових  особливостей.  Активність  ферментів  системи  антиоксидантного
захисту у дворічок за модельних умов при понаднормовому навантаженні йонами
Плюмбуму у воді супроводжувалася зниженням активності супероксиддисмутази у
печінці в 1,38 раза та каталази – у 1,41 раза. 

У шостому розділі досліджено екологічний стан гідроекосистеми рибницького
ставу та вплив на неї внесення цеоліту.

Кадмій  накопичується  у  м’язах  товстолоба  інтенсивніше  при  підвищених
значеннях  водневого  показника.  У  кислому  середовищі  процес  проникнення
Плюмбуму  в  організм  риб  дещо  гальмується.  Загалом,  транспорт  Плюмбуму  в
організм  товстолоба  більше  залежить  від  рН порівняно  із  Кадмієм.  При
навантаженні 2 ГДК Плюмбуму вміст цього металу в м’язах товстолоба зріс у 2,36
раза  через  10 днів  при  рН = 6  і  лише в  1,54 раза  при  рН = 9.  При навантаженні
Кадмієм маємо відповідно 1,58 і 2,33 раза. 

Досліджено можливості зниження вмісту йонів Кадмію та Плюмбуму у водно-
му середовищі шляхом застосування цеоліту як сорбента. Протягом 96 год визна-
чали  вміст  важких  металів  у  водному  середовищі  за  температури  22±3  ºС,
рН = 7,0±0,2 за внесення 5 г цеоліту на 100 мл води при початкових концентраціях
Плюмбуму 0,1; 0,5; 1,0 та 1,5 мг/л і Кадмію 0,005; 0,025; 0,050 та 0,075. Через 96 год
у  воді  залишалось  від  26  до  43  %  Плюмбуму  і  від  26  до  34  %  Кадмію.  Для
концентрацій  0,050  мг/л  Кадмію  та  1,0  мг/л  Плюмбуму  вивчено  вплив  інших
факторів на результат сорбції: вплив зменшення дози цеоліту до 4, 3, 2, 1 г/100 мл,
вплив  зниження  температури  до  17  та  зростання  до  27  ºС,  вплив  зменшення
водневого показника до 5,4 або збільшення до 8,6. Зменшення дози сорбенту до 1
г/100 мл спричинило значне (Р < 0,01) зменшення сорбції для Кадмію уже через 24
год і більше, для Плюмбуму – через 48 год і більше. Повніша адсорбція Плюмбуму
відбувається при знижених значеннях  рН або підвищенні температури, Кадмію –
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при  підвищених  значеннях  рН або  підвищенні  температури.  При  зниженні
температури до 17 ºС цеоліт менше адсорбує обидва метали (від 1,10 до 3,50 раза
Плюмбумом і від 1,13 до 1,50 Кадмієм).

Вивчено вплив внесення цеоліту на вміст Плюмбуму та Кадмію у компонентах
рибницького ставу:  воді,  фітопланктоні  та організмі  білого товстолоба.  Динаміку
вмісту важких металів у згаданих компонентах показано у таблиці 6. 

Таблиця 6
Динаміка вмісту важких металів у компонентах рибницького ставу, 

мг/кг (M ± m, n = 16 )
Вміст металу I (n = 16) II (n = 12) III (n = 12) IV (n = 16)

Pb у воді 0,073±0,018 0,037±0,015* 0,039±0,01** 0,057±0,015
у воді (контр.) 0,065±0,021 0,057±0,023 0,058±0,014 0,051±0,022
у фітопланктоні 21,06±5,47 20,72±3,67 20,63±4,68 21,13±4,23
у рибі 0,609±0,115 0,658±0,099 0,613±0,113 0,452±0,13

Cd у воді 0,0031±0,0009* 0,0026±0,001 0,0019±0,0006 0,0015±0,0003**
у воді (контр.) 0,0023±0,0008 0,0023±0,001 0,0027±0,0011 0,0026±0,0007
у фітопланктоні 0,358±0,091 0,321±0,076 0,279±0,107 0,342±0,065
у рибі 0,099±0,032 0,07±0,033 0,062±0,029 0,065±0,025

Примітка:     контр. – вода джерела водопостачання;
* – Р < 0,05; ** – Р < 0,001

Протягом місяця щотижня проводили забори зразків  води,  фітопланктону та
цьогорічок товстолоба. Після останнього забору по поверхні водного дзеркала було
внесено цеоліт у розрахунку 282 кг/га фракції 1,0-4,0 мм. Протягом наступних двох
місяців  щотижня  повторювали  забір  зразків  води,  фітопланктону  та  товстолоба.
Всього проведено 4 заміри до внесення цеоліту і 10 – після.

На  основі  отриманих  результатів  запропоновано  заходи  щодо  покращення
стану  гідроекосистем  прісноводної  водойми,  відображені  у  патентах  на  корисну
модель «Способи зниження вмісту важких металів в гідроекосистемах і її компоне-
нтах».

У  сьомому розділі проведено аналіз та узагальнення результатів досліджень.
Відзначено,  що  в  умовах  Львівської  області  вплив  забруднення  довкілля
Плюмбумом  та  Кадмієм  є  чинником,  яким  не  можна  нехтувати  у  рибницькій
практиці.  За  відсутності  постійного  контролю  вплив  цих  важких  металів  може
позначитись  на  продуктивності  ставів  й  загрожувати  екобезпеці  їх  продукції.
Кумуляція  важких  металів  в  організмі  білого  товстолоба  пов’язана  із  наявністю
іонів  важких  металів  у  водному  середовищі  та  фітопланктоні,  вміст  йонів
збільшується протягом сезону, однорічки накопичують важкі метали інтенсивніше
порівняно із дворічками. Найвищим є вміст ВМ у нирках, найнижчим – у м'язовій
тканині та крові.

Дія  йонів  важких  металів  спричиняє  зміни  у  гематологічних  параметрах,
впливає на роботу антиоксидантних й травних ферментів. Найбільш різко на наяв-
ність йонів важких металів реагує активність антиоксидантної  системи,  вплив на
гематологічні параметри проявляється на 6-ий – 12-ий дні дії йонів важких металів у
водному середовищі.
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Активність міграції важких металів в організм білого товстолоба залежить від
гідрохімічних параметрів  водойми.  Зниження  рН сприяє  збільшенню мобільності
йонів Плюмбуму та Кадмію та підвищує токсичність Плюмбуму. Подібний ефект
має  збільшення  температури.  У  випадку  забезпечення  стабільного  й  високого
значення водневого показника досягається сповільнення кумуляції важких металів в
організмі  дворічок  товстолоба.  Разові  внесення  вапна  спричиняють  тимчасове
зменшення рівня йонів важких металів у воді рибницького ставу.

Природні сорбенти,  зокрема цеоліт,  можуть бути ефективно використані для
зниження вмісту важких металів у компонентах екосистеми невеликих рибницьких
ставів.  Зниження  спостерігалось  у  воді,  фітопланктоні  та  м'язовій  тканині
товстолоба протягом двох місяців після внесення цеоліту, причому для Плюмбуму
та Кадмію динаміка зниження була різною.

ВИСНОВКИ

Відповідно  до  поставленої  мети  і  завдань  дисертаційної  роботи  проведено
аналіз  вмісту  важких  металів  в  окремих  ланках  трофічного  ланцюга  штучних
гідроекосистем.  Підтверджено наявні,  а  також отримано нові  дані  щодо  міграції
важких  металів  у  штучних  гідроекосистемах,  досліджено  процес  кумуляції  та
запропоновано  нові  підходи  щодо  зниження  їх  вмісту.  Найважливіші  наукові  та
практичні результати, одержано в дисертації:

1. Проведені спостереження за концентрацією Плюмбуму та Кадмію у воді й
донних  відкладах  штучної  гідроекосистеми  упродовж  вегетаційного  періоду
засвідчили її помітні коливання без виразної часової динаміки. Вміст досліджуваних
важких  металів  у  воді  рибоводних  ставків  не  перевищував  ГДК.  Зокрема
концентрація Плюмбуму становила 17-31 %, Кадмію – 58-60 % від ГДК, у донних
відкладах відповідно – 51-54 % та 76-79 %.

2. Вміст Кадмію у фітопланктоні й бентосі незначно підвищувався упродовж
періоду вегетації, а вміст Плюмбуму у фіто- та зоопланктоні знижувався. Згідно з
нашими  результатами  коефіцієнти  кумуляції  із  розрахунку  на  суху  масу  щодо
Плюмбуму та Кадмію знижуються у такій послідовності: фітопланктон > бентос >
зоопланктон. При цьому Плюмбум знижується у 4,9 та 2,4 раза, а Кадмій – у 1,5 та
16,7 раза. 

3. У  печінці  та  скелетних  м’язах  і  зябрах  білого  товстолоба,  виявлена
тенденція до зростання вмісту важких металів упродовж сезону (в 1,5-3,4 раза) та у
дворічок порівняно з однорічками (в 1,9-8,2 раза). 

4. За умов модельного досліду у забрудненій Плюмбумом і Кадмієм воді (2 та
5 ГДК) у білого товстолоба спостерігаємо зменшення кількості еритроцитів (на 7-18
%), рівня гемоглобіну (на 7-41 %) і гематокритного числа (на 8-30 %). Зниження
гемопоезу  та  еритропоезу,  зумовлені  наявністю  йонів  Кадмію,  настають  значно
швидше порівняно з Плюмбумом. 

5. Досліджено  інтенсивний  вплив  субграничних  концентрацій  Кадмію  та
Плюмбуму на активність травних ферментів товстолоба. Динаміка дії цих металів
відрізняється у проекції на травні ферменти: пригнічується активність амілази в 1,3-
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2,1 раза, а трипсину – в 1,6-2,3 раза. Відбувається відновлення активності трипсину
до порогового рівня, проте загалом спостерігали пригнічення травних процесів.

6. Дослідження  активності  ферментів  системи  антиоксидантного  захисту  в
однорічок  за  модельних  умов  при  понаднормовому  забрудненні  води  йонами
Плюмбуму  дозволило  встановити  зниження  активності  супероксиддисмутази  у
печінці  в  1,42 раза  та  каталази –  в 1,28  раза.  При цьому не виявлено значного
впливу йонів Плюмбуму на активність глутатіонпероксидази.

7. Встановлена відмінність між реакцією організму дворічок, яка виявилася у
зниженні  практично всіх антиоксидантних ензимів,  що пояснюємо кумулятивним
ефектом  відповідно  до  віку  білого  товстолоба.  Активність  ферментів  системи
антиоксидантного захисту у дворічок у модельному досліді  при понаднормовому
забрудненні  води  йонами  Плюмбуму  супроводжувалося  зниженням  активності
супероксиддисмутази у печінці в 1,38 раза й каталази – в 1,41 раза.

8. Проведені  дослідження свідчать,  що на міграцію важких металів  суттєво
впливає  значення  активної  реакції  водного  середовища.  Міграція  Плюмбуму  в
організм  товстолоба  більше  залежить  від  рН,  ніж  Кадмію.  Виявлено  значну
дисперсію показників вмісту Плюмбуму порівняно із  Кадмієм.  При забруднені  2
ГДК Плюмбуму вміст цього металу в м’язах товстолоба зріс у 2,36 раза через 10
днів за  рН = 6 і  лише у 1,54 раза за  рН = 8,5. Забруднення води 2 ГДК Кадмієм
зумовило зростання його вмісту в м’язах відповідно в 1,58 раза і 2,33 раза.

9.  Доведено, що інтенсивніша адсорбція Плюмбуму при застосуванні цеоліту
відбувається  у  лужному  середовищі,  а  Кадмій  краще  адсорбується  у  кислому
середовищі. Через 20 днів при  рН = 6 вміст Плюмбуму в м’язах риб зростає в 11
разів та при рН = 8,5 – в 7,6 раза. У випадку Кадмію концентрації металу виявлено
при підвищеному рівні  рН (3,3 проти 3,1 кратного збільшення). Вапнування ставу
впливає на інтенсивність міграції йонів Плюмбуму у організм товстолоба. 

10.  Розроблено ефективний спосіб зниження вмісту важких металів у штучній
гідроекосистемі. Внесення цеоліту в став у розрахунку 282 кг/га дозволяє істотно
знизити рівень концентрації йонів: Плюмбуму – в 1,7 раза та Кадмію у 2,1 раза, у
м’язовій тканині Hypophthalmichthys molitrix Valenciennes на 33 % і 42 % відповідно.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Інтенсивність  накопичення  Плюмбуму  та  Кадмію  в  однорічок  білого
товстолоба вища, порівняно із дворічками, тому у випадку однорічок варто більше
контролювати вміст йонів важких металів у воді й, за можливості, знижувати навіть
субграничні  рівні  забруднення.  Ці  дослідження  свідчать  про  те,  що  білому
товстолобу  можна  відвести  роль  біоіндикатора,  оскільки  гідролітичні  функції
трипсину за  впливу Плюмбуму в концентрації  0,5 ГДК активуються на третю та
сьому доби, тоді як активність амілази протягом трьох та семи діб знижується, що
свідчить  про  чутливість  підшлункової  залози  товстолоба  до  дії  низьких
концентрацій Плюмбуму.

Рекомендовано внесення цеоліту від 282 кг/га по поверхні водного дзеркала як
ефективний  спосіб  зниження  вмісту  важких  металів  у  гідроекосистемах
рибогосподарського  призначення.  Зокрема  його  можна  використовувати  для
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очищення водойм від забруднювачів  та одержання екобезпечної  продукції.  Вміст
Плюмбуму  при  цьому  зменшується  в  1,7  раза  і  в  подальшому  повертається  до
попередніх значень; вміст Кадмію зменшується повільно протягом двох місяців у
2,1  раза.  Повніша адсорбція  Плюмбуму  при  застосуванні  цеоліту  відбувається  у
лужному середовищі, а Кадмій краще адсорбується у кислому середовищі. 
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У  дисертаційній  роботі  вперше  проведено  комплексне  системне  вивчення
особливостей накопичення Плюмбуму та Кадмію в організмі білого товстолоба із
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урахуванням  вікових  особливостей  протягом  сезону  інтенсивного  вирощування;
вивчено особливості сукупного накопичення Плюмбуму та Кадмію in vitro у органах
та тканинах білого товстолоба. Вперше вивчено особливості сукупного накопичення
Плюмбуму та Кадмію в органах та тканинах білого товстолоба.  Встановлено, що
наявність Кадмію збільшує кумулятивний ефект Плюмбуму в організмі товстолоба;
кумуляція  Кадмію в  комбінації  з  Плюмбумом може бути як  більшою в окремих
органах  (м’язи),  так  і  меншою  (нирки)  порівняно  із  накопиченням  за  його
відсутності.

Уточнено  вплив  вапнування  ставу  на  процес  накопичення  Плюмбуму  та
Кадмію у м’язах товстолоба. Дістала подальший розвиток методика використання
природних сорбентів для контролю вмісту важких металів у воді. 

Новизною роботи є аналіз сукупних чинників, що позначаються на накопиченні
Плюмбуму  й  Кадмію  в  організмі  білого  товстолоба  та  їх  впливу  на  фізіолого-
біохімічні процеси у ньому.

Запропоновано  способи  корекції  контролю  мобільності  йонів  Плюмбуму  й
Кадмію  між  компонентами  гідроекосистеми  рибницького  ставу,  підтверджені  7
патентами України на корисну модель.

Ключові  слова:  Кадмій,  Плюмбум,  забруднення  поверхневих  вод,
рибоводний став, товстолоб (Hypophthalmichthys molitrix Valenciennes), інтоксикація,
адсорбція.

ABSTRACT

Gradovych N. I. Dynamics of Plumbum and Cadmium content in artificial  hydro-
ecosystems and the organism Hypophthalmichthys molitrix Valenciennes and methods of
its correction. Qualification scientific work on the rights of manuscripts.

Thesis for a candidate degree in agricultural sciences in specialty 03.00.16 "Ecology"
(101  –  Ecology).  Lviv  National  Agricultural  University,  Ministry  of  Education  and
Science of Ukraine, Lviv, 2019.

The  dissertation  work  for  the  first  time  the  peculiarities  of  the  accumulation  of
Plumbum and Cadmium in organs and tissues of the white silver carp were studied. It was
studied that the presence of Cadmium increases (in the case of gills it is significant) that
the cumulative effect of Plumbum in silver carp is studied; Cumulation of Cadmium in the
presence  of  Plumbum  can  be  both  greater  in  separate  organs  (muscles)  and  smaller
(kidneys) in comparison with accumulation in the absence of another metal.

The peculiarities of the effect of liming on the content of Plumbum and Cadmium in
the water of the fish pond have been specified, and its influence on the cumulation of these
metals in phytoplankton and in the body of the white silver carp in the conditions of the
pond has been developed. 

Measures are proposed to improve the condition of hydroecosystems of freshwater
reservoirs, which includes the use of zeolite as a sorbent. The effectiveness of the claimed
method and its advantages are confirmed by an example of a specific implementation of
the method. When zeolite was introduced at a rate of 282 kg / ha, the Cadmium content in
the water gradually decreased and remained low during the 2 months. The volume of the
Plumbum in the water first decreased significantly, later grew to almost the previous level.
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The  content  of  Cadmium  and  Plumbum  in  silver  carp  carcass  in  two  months  was
significantly less  than before the introduction of  zeolite.  Its  dosage,  orma, duration of
exposure, temperature and pH influences on the sorbtion effectiveness of heavy metals by
zeolite. Increasing the temperature and pH causes a decrease in the residual concentration
of  cadmium  ions  in  the  aqueous  medium.  The  more  complete  absorption  of  ions  in
Plumbum occurs at elevated temperatures and a lowered hydrogen content of the aqueous
medium.

The effectiveness of the claimed method and its advantages are confirmed by 7 an
example of a specific implementation of the method. 

Key words: Сadmium, Plumbum, surface water pollution, fish-breeding pond, silver
carp (Hypophthalmichthys molitrix Valenciennes), intoxication, adsorption.
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Градович Н. И. Динамика содержания Плюмбума и Кадмия в искусственных
гидроэкосистемах и организме  Hypophthalmichthys molitrix Valenciennes и способы
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В  диссертационной  работе  впервые  проведено  комплексное  системное
изучение  особенностей  накопления  Плюмбума  и  Кадмия  в  организме  белого
толстолобика  с  учетом  возрастных  особенностей  в  течение  сезона  интенсивного
выращивания; изучены особенности совокупного накопления Плюмбума и Кадмия
in vitro в органах и тканях белого толстолобика. Установлено, что присутствие Кад-
мия  увеличивает  кумулятивный  эффект  Плюмбума  в  организме  толстолобика;
кумуляция Кадмия в присутствии Плюмбума может быть как выше в отдельных
органах (мышцы), так и ниже (почки) по сравнению с накоплением при отсутствии
другого металла.

Уточнено влияние известкования пруда на процесс накопления Плюмбума и
Кадмия  в  мышцах  толстолобика.  Получила  дальнейшее  развитие  методика
использования природных сорбентов для контроля содержания тяжелых металлов в
воде. 

Новизной  работы есть  анализ  совокупных  факторов,  сказывающихся  на
накоплении Плюмбума и Кадмия в организме белого толстолобика и их влияние на
физиолого-биохимические процессы в нем.

Предложены способы коррекции контроля мобильности ионов Плюмбума и
Кадмия  между  компонентами  гидроэкосистемы  рыбоводческих  прудов,
подтвержденные 7 патентами Украины на полезную модель.

Ключевые  слова:  Кадмий,  Плюмбум,  загрязнение  поверхностных  вод,
рыбоводный пруд, толстолобик (Hypophthalmichthys molitrix Valenciennes), интокси-
кация, адсорбция.
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	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
	
	ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
	Актуальність теми. Забруднення поверхневих вод йонами важких металів є ознакою інтенсивного антропогенного навантаження, що створює проблеми у використанні водних ресурсів. Плюмбум та Кадмій – небезпечні для живих організмів елементи, у прісноводних водоймах часто виникають умови для їх накопичення (Wright D. A., 2004; Гуменюк Г. Б., 2010; Salaramoli J. et al., 2012). Процеси міграції цих металів в екосистемах водойм та їх кумуляція в окремих ланках трофічних ланцюгів залежать від численних факторів. Розуміння цих залежностей важливе з погляду екобезпеки продукції акваекосистем.
	Основними об’єктами прісноводної культури в Україні є представники родини коропових, у т. ч. – білий і строкатий товстолоби. Їх вирощування у ставках, що можуть зазнавати забруднення Плюмбумом та Кадмієм, передбачає контроль як середовища вирощування, так і вмісту цих металів у кінцевій продукції (Грициняк І. І., Колесник Н. Л., 2014; Багдай Т., Снітинський В., Антоняк Г., 2013). Водночас, орієнтування на дотримання рибогосподарських гранично допустимих концентрацій металів у воді може виявитись недостатнім.
	Розуміння закономірностей міграції Плюмбуму та Кадмію в гідроекосистемі рибницького ставу та їх накопичення в окремих ланках трофічних ланцюгів важливе у контексті забезпечення належної якості й безпеки продукції, продуктивності та екологічного стану поверхневих водойм (Бєдункова О. О., 2007; Грициняк І. І., Литвинова Т. Г., Колесник Н. Л., 2009). У зв’язку із цим актуалізуються наукові дослідження з вивчення впливу важких металів на окремі фізіолого-біохімічні процеси в організмі Hypophthalmichthys molitrix Valenciennes – широко розповсюдженого виду в аквакультурі України, а також одного з якісних біоіндикаторів у водних екосистемах (Osman A. G. et al., 2010; Güngördü A. et al., 2012).
	Іншою актуальною проблемою є необхідність вдосконалення існуючих способів зниження вмісту важких металів у гідроекосистемах.
	Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційні дослідження є частиною науково-дослідної роботи, що велася впродовж 2011-2018 рр. кафедрою екології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького за держбюджетними темами: «Вивчити вплив антропогенного забруднення природних і штучних екосистем на живі організми та розробити систему заходів зниження його дії» за 2011-2015 рр. (номер державної реєстрації 01124U000760) та «Екологічний моніторинг природних і штучних екосистем та розробка заходів із зниження антропогенного навантаження на їх структуру та функціонування» за 2016-2020 рр. (номер державної реєстрації 00116U004275).
	Методи дослідження. Для виконання поставлених завдань використали основні методи екологічного дослідження: спостереження за станом води в екосистемах, лабораторні експерименти та моделювання процесів; фізико-хімічні (визначення фізико-хімічних властивостей води, концентрація металів у м’язовій тканині); біохімічні методи (концентрація гемоглобіну, продуктів ПОЛ, активність ензимів антиоксидантної системи); морфологічні (кількість еритроцитів); статистичні (встановлення достовірності результатів досліджень).
	Наукова новизна одержаних результатів. Основні наукові положення, що визначають новизну результатів і виносяться на захист, такі.
	Практичне значення одержаних результатів. Напрацювання автора, які стосуються удосконалення технології зниження вмісту важких металів у гідроекосистемі рибницького ставу, розглянуті та схвалені ДП ДГ Львівської дослідної станції ІРГ НААН України, що підтверджено відповідною довідкою.
	Внесення цеоліту у водойми рибогосподарського призначення забезпечило зниження вмісту Плюмбуму та Кадмію у воді в 1,7 та 2,1 раза відповідно і у м’язовій тканині Hypophthalmichthys molitrix Valenciennes – вміст металів знизився на 33 % і 42 % відповідно, що засвідчено довідкою.
	Результати досліджень можна застосовувати для обґрунтування антропоекологічного ризику від забруднення рибогосподарських водойм важкими металами; під час розробки способів профілактики та корекції порушень метаболізму в організмі риб за умов вирощування у ставах, розміщених поблизу індустріальних центрів і транспортних магістралей.
	Особливості зумовлених металами порушень в організмі риб можуть висвітлюватись у курсах лекцій з екології, агроекології, екологічної біохімії та екологічної токсикології у вітчизняних університетах та інших вищих навчальних закладах вищої освіти. Результати дисертаційної роботи введені в освітній процес кафедри екології, водних біоресурсів та аквакультури Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького.
	Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, викладені в дисертації та винесені на захист, отримані автором особисто за методичного консультування наукового керівника. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації використані лише ті ідеї та положення, які є результатом особистої роботи здобувача. Конкретний внесок здобувача визначено у списку публікацій.

	ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
	У першому розділі подано огляд джерел наукової літератури. Він складається з двох підрозділів, у яких наведені наявні в наукових джерелах відомості про екотоксикологічні властивості важких металів та їх вплив на стан довкілля. Подано аналіз вітчизняної та зарубіжної наукової літератури щодо джерел і шляхів поширення важких металів, особливостей їх біоакумуляції та біомагніфікації у трофічних ланцюгах гідроекосистеми. Розглянуто закономірності токсичної дії в організмі гідробіонтів й елементи їх адаптації до стресу, зумовленого забрудненням важкими металами.
	У другому розділі наведено схему й охарактеризовано методи дослідження. Експериментальні дослідження проводили впродовж 2011-2018 рр. згідно з планом науково-дослідної роботи кафедри екології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології імені С. З. Гжицького.
	Експерименти проводили у чотири етапи:
	І етап – визначення вмісту Плюмбуму та Кадмію в складових ставової екосистеми – вода, фіто-, зоопланктон, бентос та організм Hypophthalmichthys molitrix Valenciennes.
	ІІ етап – вивчення за модельних умов особливостей впливу кумуляції Плюмбуму та Кадмію у організмі одно- та дворічок товстолоба на гематологічні параметри крові, активність ензимів і стан системи антиоксидантного захисту.
	ІІІ етап – дослідження за модельних умов ролі показника рН на кумуляцію Плюмбуму та Кадмію в організмі Hypophthalmichthys molitrix Valenciennes за дії різних рівнів токсичності цих важких металів.
	ІV етап – дослідження екологічного стану гідроекосистеми рибницького ставу за умов внесення цеоліту.
	Основним методом визначення вмісту Плюмбуму та Кадмію був метод атомно-адсорбційної спектрофотометрії. Також використовували загальноприйняті методики визначення гідрохімічних показників і біоструктурних особливостей водойм (Романенко В. Д., 2006), гематологічних параметрів крові, активності ензимів та показників антиоксидантної системи товстолоба, статистичні методи обробки числових результатів.
	Матеріалом досліджень була кров і дорсальний глибокий латеральний м’яз, кишечник та печінка 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. Кількість еритроцитів визначали цитологічно (Козловская Л. В. і Николаев А. Ю., 1984), значення 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 2500 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, кишківника і печінки, відібрані для аналізу, охолоджували на льоді, обмивали фізрозчином, підсушували фільтрувальним папером подрібнювали. Наважку тканин (500 мг) гомогенізували за допомогою гомогенізатора MPW-324 (Польща) при 4 000 об./хв, додаючи охолоджений до 0 ºС 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 10000 g впродовж 30 хв, використовуючи для досліджень надосадову рідину.
	У гомогенатах м’яза і печінки визначали активність супероксиддисмутази (Дубинина Е. и соавт., 1983), каталази – (Королюк М. зі співавт., 1983), глутатіонпероксидази (Гаврилов А. зі співавт., 1988), глутатіонредуктази (Carlberg I. & Maimervik В., 1985), концентрацію відновленого глутатіону (Ellman G., 1959). Концентрацію протеїну в гомогенатах м’яза і гемолізатах визначали методом Lowry O. H. et al. (1951).
	Статистичну аналіз отриманих даних здійснювали з використанням стандартних комп’ютерних програм.
	У третьому розділі дисертаційної роботи досліджено особливості накопичення та сезонної динаміки важких металів – Кадмію та Плюмбуму в складових екосистем рибоводних ставів – воді, фіто-, зоопланктоні, бентосі, донних відкладах та організмі товстолоба. Відбір проб було проведено на трьох ділянках А, Б та В ставу, кожного разу забирали для аналізу п’ять проб води та донних відкладів для аналізу вмісту важких металів, щоби забезпечити статистично достовірні результати.
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	Рис. 1. Динаміка вмісту Плюмбуму (а) та Кадмію (б) у воді протягом періоду спостереження, мг/дм3
	
	Протягом періоду спостереження було вивчено вміст Кадмію та Плюмбуму в м’язах, печінці, нирках, зябрах та плазмі крові одно- та дворічок білого товстолоба (табл. 1 і 2).
	
	Таблиця 1 
	Вміст Кадмію в органах та тканинах товстолоба, мг/кг (M±m, n = 6)
	Таблиця 2
	Вміст Плюмбуму в органах та тканинах товстолоба, мг/кг (M±m, n = 6)
	Таблиця 3 
	Вміст Кадмію в органах та тканинах товстолоба за дії йонів Кадмію у водному середовищі, мг/кг (M ± m, n = 5)
	Таблиця 4
	Вміст Плюмбуму в органах та тканинах товстолоба за дії йонів Плюмбуму у водному середовищі, мг/кг (M ± m, n = 5)
	Таблиця 5
	Вміст Плюмбуму та Кадмію в органах та тканинах товстолоба за дії 2 ГДК іонів обох ВМ у водному середовищі мг/кг, (M ± m, n = 5)

	У п’ятому розділі роботи за модельних умов досліджено вплив інтоксикації Плюмбумом та Кадмієм на гематологічні параметри (кількість еритроцитів, гемоглобін і гематокритне число), активність ензимів, стан системи антиоксидантного захисту.
	Протягом 6 і 12 днів вивчали вплив 2 і 5 ГДК металів на гематологічні параметри, спостерігаючи зменшення трьох перелічених параметрів. Статистично вірогідне зменшення відмічено в групі, що зазнавала впливу 5 ГДК Кадмію на шостий день за гемоглобіном і гематокритом (P < 0,05) і на 12-ий день за гематокритом (P < 0,01). Порівняння середніх показників показує, що кількість еритроцитів зменшувалася щонайбільше на 21 % під впливом Кадмію та 14 % під впливом Плюмбуму, гемоглобін – на 41 і 16 % відповідно, гематокритне число – на 30 і 13 % відповідно.
	Відомо, що важкі метали суттєво впливають на активність ензимів у риб навіть за незначних концентрацій. У роботі підтверджено вплив субграничних (0,5 і 1 ГДК) концентрацій Кадмію та Плюмбуму на активність трипсину, амілази і ліпази через 3, 7, 14 та 28 діб. Граничні концентрації (1,0 ГДК) йонів Плюмбуму спричиняють помітні зміни в активності ензимів: зниження майже вдвічі активності амілази та трипсину. Активність ліпази практично не змінюється. Ефект настає протягом 7-и діб. Граничні концентрації (1,0 ГДК) йонів Кадмію спричиняють зміни в активності трипсину: спершу його активність зменшується, згодом повертається на попередній рівень; активність амілази та ліпази змінюється незначно.
	Дослідження активності ферментів системи антиоксидантного захисту в однорічок за модельних умов при понаднормовому навантаженні йонами Плюмбуму (2 та 3 ГДК) у воді супроводжувалося зниженням активності супероксиддисмутази в печінці в 1,42 раза та 1,38 разів та каталази в 1,28 та 1,41 раза. При цьому не було відмічено впливу йонів Плюмбуму на активність глутатіонпероксидази.
	Простежено відмінність між реакцією організму дворічок, яка виявилася у зниженні практично всіх антиоксидантних ензимів. Пояснюємо це кумулятивним ефектом вікових особливостей. Активність ферментів системи антиоксидантного захисту у дворічок за модельних умов при понаднормовому навантаженні йонами Плюмбуму у воді супроводжувалася зниженням активності супероксиддисмутази у печінці в 1,38 раза та каталази – у 1,41 раза.
	У шостому розділі досліджено екологічний стан гідроекосистеми рибницького ставу та вплив на неї внесення цеоліту.
	Кадмій накопичується у м’язах товстолоба інтенсивніше при підвищених значеннях водневого показника. У кислому середовищі процес проникнення Плюмбуму в організм риб дещо гальмується. Загалом, транспорт Плюмбуму в організм товстолоба більше залежить від рН порівняно із Кадмієм. При навантаженні 2 ГДК Плюмбуму вміст цього металу в м’язах товстолоба зріс у 2,36 раза через 10 днів при рН = 6 і лише в 1,54 раза при рН = 9. При навантаженні Кадмієм маємо відповідно 1,58 і 2,33 раза.
	Досліджено можливості зниження вмісту йонів Кадмію та Плюмбуму у водному середовищі шляхом застосування цеоліту як сорбента. Протягом 96 год визначали вміст важких металів у водному середовищі за температури 22±3 ºС, рН = 7,0±0,2 за внесення 5 г цеоліту на 100 мл води при початкових концентраціях Плюмбуму 0,1; 0,5; 1,0 та 1,5 мг/л і Кадмію 0,005; 0,025; 0,050 та 0,075. Через 96 год у воді залишалось від 26 до 43 % Плюмбуму і від 26 до 34 % Кадмію. Для концентрацій 0,050 мг/л Кадмію та 1,0 мг/л Плюмбуму вивчено вплив інших факторів на результат сорбції: вплив зменшення дози цеоліту до 4, 3, 2, 1 г/100 мл, вплив зниження температури до 17 та зростання до 27 ºС, вплив зменшення водневого показника до 5,4 або збільшення до 8,6. Зменшення дози сорбенту до 1 г/100 мл спричинило значне (Р < 0,01) зменшення сорбції для Кадмію уже через 24 год і більше, для Плюмбуму – через 48 год і більше. Повніша адсорбція Плюмбуму відбувається при знижених значеннях рН або підвищенні температури, Кадмію – при підвищених значеннях рН або підвищенні температури. При зниженні температури до 17 ºС цеоліт менше адсорбує обидва метали (від 1,10 до 3,50 раза Плюмбумом і від 1,13 до 1,50 Кадмієм).
	Вивчено вплив внесення цеоліту на вміст Плюмбуму та Кадмію у компонентах рибницького ставу: воді, фітопланктоні та організмі білого товстолоба. Динаміку вмісту важких металів у згаданих компонентах показано у таблиці 6.
	Таблиця 6
	Динаміка вмісту важких металів у компонентах рибницького ставу, мг/кг (M ± m, n = 16 )

	Протягом місяця щотижня проводили забори зразків води, фітопланктону та цьогорічок товстолоба. Після останнього забору по поверхні водного дзеркала було внесено цеоліт у розрахунку 282 кг/га фракції 1,0-4,0 мм. Протягом наступних двох місяців щотижня повторювали забір зразків води, фітопланктону та товстолоба. Всього проведено 4 заміри до внесення цеоліту і 10 – після.
	На основі отриманих результатів запропоновано заходи щодо покращення стану гідроекосистем прісноводної водойми, відображені у патентах на корисну модель «Способи зниження вмісту важких металів в гідроекосистемах і її компонентах».
	У сьомому розділі проведено аналіз та узагальнення результатів досліджень. Відзначено, що в умовах Львівської області вплив забруднення довкілля Плюмбумом та Кадмієм є чинником, яким не можна нехтувати у рибницькій практиці. За відсутності постійного контролю вплив цих важких металів може позначитись на продуктивності ставів й загрожувати екобезпеці їх продукції. Кумуляція важких металів в організмі білого товстолоба пов’язана із наявністю іонів важких металів у водному середовищі та фітопланктоні, вміст йонів збільшується протягом сезону, однорічки накопичують важкі метали інтенсивніше порівняно із дворічками. Найвищим є вміст ВМ у нирках, найнижчим – у м'язовій тканині та крові.
	Дія йонів важких металів спричиняє зміни у гематологічних параметрах, впливає на роботу антиоксидантних й травних ферментів. Найбільш різко на наявність йонів важких металів реагує активність антиоксидантної системи, вплив на гематологічні параметри проявляється на 6-ий – 12-ий дні дії йонів важких металів у водному середовищі.
	Активність міграції важких металів в організм білого товстолоба залежить від гідрохімічних параметрів водойми. Зниження рН сприяє збільшенню мобільності йонів Плюмбуму та Кадмію та підвищує токсичність Плюмбуму. Подібний ефект має збільшення температури. У випадку забезпечення стабільного й високого значення водневого показника досягається сповільнення кумуляції важких металів в організмі дворічок товстолоба. Разові внесення вапна спричиняють тимчасове зменшення рівня йонів важких металів у воді рибницького ставу.
	Природні сорбенти, зокрема цеоліт, можуть бути ефективно використані для зниження вмісту важких металів у компонентах екосистеми невеликих рибницьких ставів. Зниження спостерігалось у воді, фітопланктоні та м'язовій тканині товстолоба протягом двох місяців після внесення цеоліту, причому для Плюмбуму та Кадмію динаміка зниження була різною.
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