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РРООЗЗДДІІЛЛ  11..  ББООТТААННІІККАА  ТТАА  ЕЕККООЛЛООГГІІЯЯ  РРООССЛЛИИНН  

УДК: 504. 064. 2: 504. 73 

ДИНАМІКА РОСЛИННОСТІ У ЗАПЛАВІ РІЧКИ ЮШАНЛИ  
В УМОВАХ ЗНИЖЕННЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ 

Байдіков Є.А., асистент 

Таврійський державний агротехнологічний університет 

Досліджувалась динаміка рослинності у заплаві річки Юшанли в умовах зниження 
антропогенного навантаження. Для порівняння дослідження проводились також на ділянці, 
яка була розорана два роки тому. Виявлено, що типова лучна рослинність на дослідній 
ділянці була представлена 21 видом, що відносяться до 13 родин, а ділянка, яка зазнала 
антропогенного впливу, 14 видами з 9 родин, домінантом серед яких були такі агресивні 
види як амброзія полинолиста та нетреба звичайна, які формували рослинний покрив. 

Ключові слова: динаміка фітомаси, заплава, антропогенне навантаження, агресивні види. 

Байдиков Е.А. ДИНАМИКА РАСТИТЕЛЬНОСТИ В ПОЙМЕ ЮШАНЛЫ В УСЛОВИЯХ 
СНИЖЕНИЯ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ / Таврический государственный 
агротехнологический университет, Украина. 
Исследовалась динамика растительности в пойме реки Юшанлы в условиях снижения 
антропогенной нагрузки. Для сравнения исследования проводились также на участке, 
который был распахан два года назад. Определено, что типичная растительность на 
исследуемом участке была представлена 21 видом, которые относятся к 13 семействам, а 
участок, который был подвержен антропогенному влиянию , 14 видами из 9 семейств, 
доминантом среди которых были такие агрессивные виды как амброзия полынолистная и 
дурнишник обыкновенный, которые формировали растительный покров. 

Ключевые слова: динамика растительности, пойма, антропогенная нагрузка, агрессивные 
виды. 

Baydikov E.A. DYNAMICS OF THE VEGETATION FLOODPLAIN RIVER YUSHANLY 
REDUCING OF THE ANTHROPOGENIC INFLUENCE / Tavria State Agrotechnological 
University, Ukraine 

Studied the dynamics of vegetation in the floodplain of the river Yushanly reduction in 
anthropogenic influence load. For comparison studies were conducted also on the area that was 
plowed two years ago. Revealed that the typical meadow vegetation at the experimental site was 
introduced 21 species, which belong to 13 families, and the plot, which has undergone 
anthropogenic impact, 14 species from 9 families, dominant among which were such aggressive 
species as ambrosia artemisiifolia and xanthium strumarium, who formed a vegetative cover. 

Key words: dynamics of the vegetaition, floodplain, anthropogenic influence, aggressive species. 

ВСТУП 

Призаплавні ценози є важливим елементом рослинного покриву і завжди зазнавали 
значного впливу антропогенних факторів. Найбільш поширеними серед них є ті, що 
пов’язані з сільськогосподарською діяльністю людини (випас худоби, розорювання).На 
початку ХХ ст.,у зв’язку з занепадом тваринництва у південних районах України, вплив 
цих факторів на призаплавні ценози значно скоротився. За таких умов, сукцесії 
рослинності набули особливого характеру і спрямованості. То ж ми поставили за мету 
дослідити особливості динаміки рослинності та сирої наземної фітомаси упродовж 
початкової серії цих процесів.  

МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ 

Дослідження рослинності проводилось на ділянці заплави р. Юшанли біля с. Зарічне 
Мелітопольського р-ну у 2009-2010 рр. Вивчення рослинності заплави р. Юшанли 
проводилось за допомогою пробних ділянок, які розташовувалися на узбережжі, 
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вільному від деревної рослинності, з нормальним світловим режимом і схожим 
видовим складом рослинних спільнот. Опис рослинності проводився на облікових 
ділянках розміром 1 х 1м2.  

Для порівняння видового різноманіття та сукцесійних процесів дослідження 
проводились на цілинній ділянці та на тій, що була розорана восени 2009 року. 

Сира наземна фітомаса оцінювалась шляхом скошення всієї трав'янистої рослинності та 
зважування її на електронних вагах з величиною погрішності 2 г і гранично 
допустимим навантаженням 5 кг. Опис пробних майданчиків (n = 40) проводився за 
стандартними геоботанічними методиками [1, 2]. Визначення рослин проводилось за 
сучасним «Визначником вищих рослин України» [3]. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

Загалом рослинність р. Юшанли була представлена 15 родинами: айстрові (Asteraceae), 
гречкові (Polygonacea), губоцвіті (Lamiaceae), злакові (Poacea), зонтичні (Apiaceae), 
капустяні (Brassicaceae), кермекові (Limoniaceae), лободові (Chenopodiaceae), мальвові 
(Malvaceae), маренові (Rubiaceae), молочайні (Euphorbiaceae), осокові (Cyperaceae), 
подорожникові (Plantaginaceae), розові (Rosaceae), ситникові (Juncaceae), (табл. 1). 

Таблиця 1 – Видове різноманіття рослин у заплаві р. Юшанли 

Антропогенний вплив 

Родина Видова належність Низький 
(нерозорана 
ділянка) 

Високий 
(розорана 
ділянка) 

Миколайчики плоскі (Eryngium 
planum L.) 

+  

Морківник альпійський(Silaum 
alpestre L.) 

+ + 

Зонтичні 
(Apiaceae) 

Морква дика (Daucus carota L.) 
Амброзія полинолиста (Ambrosia 
artemisiifolia L.) 

+ 
+ 

+ 
 

Нетреба звичайна (Xanthium 
strumariumL.) 

+ + 

Оман британський (Inula britannica 
L.) 

+  

Татарник звичайний (Onopordum 
acanthium L.) 

+  

Айстрові 
(Asteraceae) 

Цикорій дикий (Cichorium intubus L.) +  
Кудрявець софії (DescurainiaSophia 
(L.) Webb ex Prantl) 

 + 

Сухоребрик скупчений (Sisymbrum 
conferum Stev. еx Turcz) 

 + 

Капустяні 
(Brassicaceae) 

Талабан польовий (Thlaspi arvense L.)  + 
Лобода біла( Chenopodium album L.) +  
Лутига блискуча ( Atriplex nitens 
Schkuhk) 

+  
Лободові 
(Chenopodiaceae) 

Лутига лежача (A. рrostrata Boucher)  + 
Осокові 
(Cyperaceae) 

Осока Буека (Carex buekii Wimm) +  

Молочайні 
(Euphorbiaceae) 

Молочай болотяний (Euphorbia 
palustris L.) 
 

 + 
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Антропогенний вплив 

Родина Видова належність Низький 
(нерозорана 
ділянка) 

Високий 
(розорана 
ділянка) 

Ситникові 
(Juncaceae) 

Ситник Жерара (Juncus gerardii 
Loisel.) 

+  

Глуха кропива стеблообгортна 
(Lamium amplexicaule L.) 

 + Губоцвіті 
(Lamiaceae) 

Котяча м’ята дрібноквіткова (Nepeta 
parviflora Bieb.) 

+  

Кермекові 
(Limoniaceae) 

Кермек Мейера (Limonium meyeri 
(Boiss) O. Kuntze.) 

+  

Мальвові 
(Malvaceae) 

Лаватера тюрінгська (Lavatera 
thuringiaca Klok.) 

+ + 

Подорожник великий (Plantago major 
L.) 

+ + Подорожникові 
(Plantaginaceae) 

Подорожник Корнута (P. cornuti L.)  + 
Спориш звичайний (Polygonum 
aviculare L.) 

+ + Гречкові 
(Polygonaceae) 

Щавель кучерявий (Rumex crispus L.)  + 
Пирій повзучий (Elytrigia repens L.) +  Злакові (Poacea) 
Тонконіг вузьколистий (Poa 
angustifolia L.) 

+  

Розові (Rosaceae) Перстач повзучий (Potentilla reptans 
L.) 

+  

Маренові 
(Rubiaceae) 

Підмаренник сланкий (Galium 
humifusum Bieb.) 

+  

 

У порівнянні з минулим 2009, цього року рослинний покрив зазнав деяких змін: з 
травостою зникли представники родини бобових та черсакових, на зміну яким прийшли 
осокові та ситникові. Найбільше видове представництво (n = 8) мали родини айстрових 
та зонтичних, до яких додалися представники родин капустяних та лободових (n = 6). У 
травостої з’явилися нові види: оман британський, татарник звичайний, цикорій дикий, 
осока Буєка, ситник Жерара, які були представлені в рослинному покриві цілинної 
ділянки, та кудрявець софії, глуха кропива стеблеобгортна, талабан польовий, 
сухоребрик скупчений, молочай болотяний, подорожник Корнута – на розораній. 

Рослинний покрив цілинної ділянки був представлений 21 видом з 13 родин. У 
травостої домінували айстрові (n = 5) та зонтичні (n = 3).  

Розорана ділянка була представлена 14 видами з 9 родин. Домінували на ній види 
родин капустяних (n = 3), айстрових (n = 2) та гречкових (n = 2). Але, не зважаючи на 
те, що родина капустяних була найчисельніша, айстрові, за рахунок масовості амброзії 
полинолистої, займали домінуюче положення, формуючи рослинний покрив.  

Слід відмітити, що на розораній ділянці спостерігається вторинна сукцесія, яка виникла 
внаслідок порушення рослинного покриву за умови антропогенної діяльності людини. 
Зміна рослинності відбувається внаслідок того, що піонерні види (амброзія 
полинолиста, нетреба звичайна та інш.) дають більшу кількість сходів та швидше 
розвиваються, в той час як клімаксні види більш стійкі до конкуренції, але 
розвиваються повільніше, внаслідок чого вони пізніше з’являються у рослинному 
покриві [4]. 
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У квітні рослинний покрив р. Юшанли був представлений такими видами: осока буека, 
підмаренник сланкий, морківник альпійський, перстач повзучий, кермек Мейера. 
Домінував у цей час пирій повзучий, який займав 60 % площі ділянки. Пересічний 
показник наземної сирої фітомаси склав 80 г/м2. 

Для порівняння дослідження проводились на раніше розораній ділянці. Рослинний 
покрив тут був представлений двома видами: талабан польовий та глуха кропива 
стеблеобгортна. Пересічний показник наземної сирої фітомаси склав 370 г/м2.Через 
відсутність генеративних органів та пошкодження вегетативних, деякі види 
визначенню не підлягали. 

У травні рослинний покрив зазнав деяких змін. Травостій був представлений 
наступними видами:пирій повзучий, перстач повзучий, морківник альпійський, цикорій 
дикий, татарник звичайний, лобода біла, котяча м’ята дрібноквіткова. До яких додалися 
нові види: ситник Жерара та тонконіг вузьколистий. Домінантами в цей час були 
ситник Жерара, тонконіг вузьколистий, пирій повзучий, які займали більш ніж 50 % 
площі дослідної ділянки. Пересічний показник наземної сирої фітомаси склав 283 г/м2. 

На раніше розораній ділянці рослинний покрив у травні був представлений наступними 
видами: морківник альпійський, подорожник великий,талабан польовий, сухоребрик 
скупчений, кудрявець софії. Домінували тут талабан польовий та морківник 
альпійський. Пересічний показник наземної сирої фітомаси склав 527 г/м2. 

На початку літа, у червні, рослинний покрив заплави річки був представлений 
наступними видами: пирій повзучий, підмаренник сланкий, лутига блискуча, спориш 
звичайний, амброзія полинолиста, морківник альпійський. Домінували на цій ділянці 
пирій повзучий та спориш звичайний, які займали 40 % площі ділянки. Пересічний 
показник наземної сирої фітомаси у цей час склав 215 г/м2. 

Рослинний покрив розораної ділянки був представлений наступними видами: 
морківник альпійський, щавель кучерявий, лутига блискуча, амброзія полинолиста, 
талабан польовий, лаватера тюрінгська, молочай болотний, подорожник Корнута. 
Домінантом в цей час виступала амброзія полинолиста, яка займала 45 % площі 
ділянки. Пересічний показник сирої наземної фітомаси склав 402 г/м2. 

В середині літа, у липні, рослинний покрив дослідної ділянки був представлений 
такими видами:пирій повзучий, амброзія полинолиста, лаватера тюрінгська, оман 
британський, перстач повзучий, морківник альпійський, миколайчики плоскі, 
подорожник великий, нетреба звичайна. Домінантами виступали пирій повзучий, 
нетреба звичайна та амброзія полинолиста, які займали 60 % площі поверхні. 
Пересічний показник наземної сирої фітомаси склав 347 г/м2. 

На розораній ділянці видове представництво у рослинному покриві було наступним: 
амброзія полинолиста, подорожник великий, морківник альпійський, нетреба звичайна. 
Пересічний показник сирої наземної фітомаси склав 1330 г/м2. 

У вересні, рослинний покрив був представлений наступними видами: морква дика, 
пирій повзучий, подорожник великий, нетреба звичайна, амброзія полинолиста, 
підмаренник сланкий, лаватера тюрінгська, лутига блискуча, спориш звичайний, 
морківник альпійський, цикорій дикий,миколайчики плоскі. Домінували в цей час 
горець, пирій повзучий, нетреба звичайна, лаватера тюрінгська, морківник альпійський. 
Пересічний показник сирої наземної фітомаси склав 1189 г/м2. 

Видове різноманіття розораної ділянки було представлене наступними видами: 
амброзія полинолиста, подорожник великий, морківник альпійський, спориш 
звичайний. Домінантом у цей час виступала амброзія полинолиста, яка займала 80 % 
дослідної ділянки. Пересічний показник сирої наземної фітомаси склав 953 г/м2. 
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У 2010 році на дослідній ділянці спостерігалась цікава динаміка фітомаси, яка 
налічувала три максимуми (рис. 1). Перший максимум спостерігався у травні, але через 
різке зростання температури та скорочення кількості опадів на початку літа, показники 
фітомаси значно скоротилися. Але вже в кінці червня – на початку липня,внаслідок 
аномальних опадів, почалось збільшення фітомаси, яка досягла свого другого максиму 
у липні. Не зважаючи на липневу та серпневу спеку, зростання фітомаси не 
припинилося, що відобразилося у третьому максимумі, який спостерігався у вересні. 
Але слід відзначити, що цьогорічні показники фітомаси навіть з трьома максимумами 
значно поступаються минулорічним, що може свідчити про сукцесійні зміни,наслідком 
яких є значне зменшення показників сирої наземної фітомаси рослинного покриву. 

Не менш цікавою була динаміка фітомаси на раніше розораній ділянці (рис. 1). 
Наприкінці весни – на початку літа тут не спостерігалося значного коливання 
показників фітомаси. Однак, починаючи з липня, показник фітомаси стрімко пішов 
угору і сягнув свого максимуму на початку серпня. Це було пов’язано по-перше, з 
аномальними опадами, а по-друге, з тим, що вони активізували ріст таких видів як 
амброзія полинолиста та нетреба звичайна, які досягали значного розміру і суттєво 
впливали на зростання показників фітомаси. 

 

 

Рис. 1 – Динаміка наземної сирої фітомаси (n = 40) у заплаві р. Юшанли 
на цілинній та на розораній ділянках. 

В подальшому планується дослідження динаміки рослинності та сирої наземної 
фітомаси річок Приазов’я та їх зміни на різних етапах сукцесії. На основі отриманих 
даних, в майбутньому, планується прогнозування розвитку рослинності під впливом 
антропогенних чинників та в умовах їх відсутності. 

ВИСНОВКИ 

1. Лучна рослинність заплави р. Юшанли біля с. Зарічне у 2010 р. була представлена 
29 видами, що відносяться до 15 родин, з яких 14 видів, що відносяться до 
9 родин представляли розорану у 2009 році ділянку заплави.  

2. Найбільшу чисельність на цілинній ділянці (n = 8) мали види із родин айстрові та 
зонтичні. Розорана ділянка була представлена родинами капустяних, гречкових та 
айстрових, але, не зважаючи на свою чисельність, родини капустяних та 
гречкових значно поступалися родині айстрових за рахунок масовості амброзії 
полинолистої, яка займала домінуюче положення у формуванні рослинного 
покриву.  
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3. Упродовж літа 2010 р. спостерігалася неоднозначна динаміка фітомаси. На 
цілинній ділянці спостерігалося три максимуми наприкінці весни, в середині літа 
та на початку осені. На розораній ділянці спостерігалось два максимуми у травні 
та у липні. Причому другий максимум став наслідком великої кількості опадів, що 
сприяло розвитку амброзії полинолистої, яка за рахунок своєї масовості та 
значним розмірам, значно вплинула на ріст показників фітомаси.  

4. На дослідній ділянці спостерігається процес вторинної сукцесії, внаслідок якої 
розорана ділянка була зайнята піонерними видами які дають більше сходів та 
швидше розвиваються, а ніж клімаксні види. 
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ОЦІНКА АЛЕЛОПАТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОДНОРІЧНИХ 
КВІТКОВО-ДЕКОРАТИВНИХ РОСЛИН ПРИ ЇХ СПІЛЬНОМУ 

ВИРОЩУВАННІ 

Приступа І.В., доцент, Шляхова В.В., студент 

Запорізький національний університет 

Оцінювався по трьох показниках взаємний вплив Tagetes erecta, Т. patula, Т. sіgnata і Salvіa 
splendens при спільному вирощуванні. Всі вивчені види виявили чутливість по довжині 
кореневої системи, загальній висоті рослин та кількості суцвіть, що формуються на рослині. 
Вивчено алелопатичний вплив водних екстрактів з вегетативних частин T. erecta на 
лабораторну схожість насіння трьох видів р. Tagetes. 

Ключові слова: квітково-декоративні рослини, морфометричні показники, схема посадки, водні 
екстракти, лабораторна схожість, алелопатия 

Приступа И.В., Шляховая В.В. ОЦЕНКА АЛЛЕЛОПАТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ОДНОЛЕТНИХ ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ ПРИ ИХ СОВМЕСТНОМ 
ВИРАЩИВАНИИ / Запорожский национальный университет, Украина 
Оценивалось по трем показателям взаимное влияние Tagetes erecta, Т. patula, Т. signata и 
Salvia splendens при совместном произрастании. Все изученные виды выявили 
чувствительность по длине корневой системы, общей высоте растений и количеству 
формирующихся соцветий. Изучено аллелопатическое влияние водных экстрактов из 
вегетативных частей T. erecta на лабораторную всхожесть семян трех видов р. Tagetes. 

Ключевые слова: цветочно-декоративные растения, морфометрические показатели, схема 
посадки, водные экстракты, лабораторная всхожесть, аллелопатия 

Prystupa I.V., Shlahova V.V. EVALUATION OF THE ALLELOPATHIC PROPERTIES АNNUAL 
FLOWER AND ORNAMENTAL PLANTS WHEN GROWING TOGETHER / Zaporizhzhya National 
University, Ukraine 

The reciprocal influence of Tagetes erecta, T. patula, T. signata and Salvia splendens when 
growing together was assessed by three indicators. All studied species the sensitivity to individual 
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characters were educed. The allelopathic influence of water extracts from the vegetative parts of T. 
erecta on laboratory germination of seeds of three species g. Tagetes was studied. 

Key words: flower and ornamental plants, morphometric characteristics, planting chart, water 
extracts, laboratory germination, allelopathy 

ВСТУП 

Для конструювання багатовидових штучних угруповань необхідні глибокі знання про 
фітоценотичну сумісність порід і сортів [1]. Складність вивчення взаємин між квітково-
декоративними рослинами часто зумовлена впливом безлічі факторів. Алелопатичні 
взаємини − одні з найбільш складних, тому що в даній формі тісно переплітаються 
прямий і опосередкований вплив. У рослин, давно уведених у культуру, алелопатична 
активність, як правило, значно нижча, ніж у їхніх диких родичів. Більш молоді 
культури й особливо зовсім молоді, а також більшість інтродукованих із природної 
флори дуже активні в алелопатичному відношенні [2]. Види родів чорнобривці й 
шавлія порівняно недавно введені в культуру. Так, наприклад, Tagetes erecta потрапили 
у Францію після 1535 р., а в Україну завезені на початку XVІІІ ст. Salvia splendens 
широко поширена в культурі з 1822 р. Зараз вони мають численні сорти. 

У зв’язку з активним культивуванням на південному сході України квітково-
декоративних, лікарських, ефіроолійних рослин родів чорнобривці та шавлія, 
актуальним є вивчення їх впливу на інші види рослин. Але алелопатичні властивості 
цих рослин майже не досліджувались [3, 4]. 

По розумінню Гродзинського, основним питанням алелопатії є дослідження 
концентрації і хімічного складу колінів на всіх етапах кругообігу (в рослинах-донорах, 
їх виділеннях і опаді, в рослинах-акцепторах і ризосферній мікрофлорі), фізіологічної 
активності в окремих дослідах і алелопатичної ролі в фітоценозі [2]. Через складну 
хімічну природу колінів, на перших етапах головну роль у методиці повинні 
відігравати біопроби. Кожна рослина в угрупуванні виступає в ролі продуцента, донора 
фізіологічно-активних речовин і їх споживача, акцептора або реципієнта. Відповідно до 
цього, розрізняють алелопатичну активність, тобто здатність створювати прямим чи не 
прямим шляхом захисну біологічну сферу, і алелопатичну толерантність, або 
комплексну витривалість рослини до колінів у середовищі. Характеристика цих двох 
властивостей у рослини дозволяє з’ясувати її роль у природному угрупуванні чи 
визначити можливість використання у мішаному посіві або для подолання бур’янів. 
Хімічна регуляція в рослинному угрупуванні полягає в тому, що кожна рослина 
створює навколо себе певну алелопатичну сферу [2, 5, 6], тобто нагромаджує коліни. 
Алелопатичні сфери всіх рослин ценозу об’єднується, утворюючи якийсь рівень 
колінів. Чим вище цей рівень, тим гірше взагалі ростимуть компоненти ценозу; чим 
слабший ріст і нагромадження біомаси, тим менша продукція колінів [7]. Кожна 
рослина характеризується в алелопатичному відношенні двома головними 
властивостями: здатністю утворювати й виділяти в середовище фізіологічно-активні 
речовини – коліни, а також створювати умови, що сприяють нагромадженню їх у 
середовищі; алелопатичною толерантністю, або здатністю переносити активні 
виділення інших рослин чи свої власні (аутоталейрантність) і потребувати певного 
вмісту колінів у середовищі [8, 9]. Наявність кореневих виділень доведено дослідами з 
застосуванням методу мічених атомів [5]. Визначення алелопатичних властивостей 
рослини пов’язане з великими методичними труднощами. роль алелопатії в природних 
умовах непостійна [10]. Хімічну природу колінів досліджено дуже мало. 

Виходячи з вищенаведеного, метою нашого дослідження було вивчити вплив 
водорозчинних алелопатично-активних речовин на ріст та розвиток деяких однорічних 
декоративно-квітучих рослин. Перед нами стояли наступні завдання: 1) вивчити вплив 
алелопатично-активних речовин представників родів Tagetes та Salvia на ріст та 
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розвиток рослин при їх сумісному зростанні; 2) оцінити біологічну алелопатичну 
активність виділених речовин. 

УМОВИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Об’єктами дослідження були види роду чорнобривці (Tagetes L.): чорнобривці 
прямостоячі (T. erecta L. "Moonstruck F1 yellow"), чорнобривці розлогі (T. patula L. nana 
Atton Gold), чорнобривці позначені (T. signata L. Mexican Marigold) та роду шавлія 
(Salvia L.) — шавлія блискуча (S. splendens Ker-Ciawl. Labiatae Fyego). Чорнобривці та 
шавлія невибагливі, швидкорослі, світло- і теплолюбні, посухостійкі рослини. Це 
напівчагарники або багаторічні трав'янисті рослини, що вирощуються як однорічні, 20-
80 см заввишки. На даний час існує багато сортів, які відрізняються високою 
декоративністю. 

Дослідні рослини зростали в селі Новоолександрівка Запорізької обл. Дослідження 
проводились протягом 2009-2011 рр. Схема посадки 40х40 см дозволяла значно 
знизити міжвидову та внутрішньовидову конкуренцію. Усі рослини зростали в 
однакових ґрунтово-кліматичних умовах. Морфометричні показники визначали за 
загальноприйнятими методами [11]. Фізіологічну активність водних екстрактів з 
надземных частин квітково-декоративних рослин у концентрації 1:50 вивчали методом 
біотестів [2]. Водні витяжки готували з подрібненого рослинного матеріалу на водяній 
бані. В кожну чашку Петрі поміщали 20 шт. насінин. Данні статистично оброблені [12]. 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ 

Із наведених у таблиці 1 даних видно, що довжина кореневої системи у T. еrecta та Т. 
signata в досліді була менша ніж у контролі, тобто спостерігалось пригнічення її росту 
в спільних насадженнях. Так, у T. еrecta в 2009 р. у досліді загальна довжина кореневої 
системи дорівнювала 12,4±0,37 см, що склало 79,5% до контролю. В 2010 р. у досліді – 
11,9±0,29 см, а в контролі – 15,2±0,69 см. У представників виду Т. signata довжина 
кореневої системи дорівнює у досліді 10,6±0,45 см та 11,2±0,56 см, що склало 71,6% та 
81,2% до контролю в 2009 і 2010 рр. відповідно.  

Таблиця 1 - Показники розвитку кореневої системи у рослин родів Tagetes та Salvia, які 
зростали у сумісних насадженнях 

Довжина кореневої системи, см 

Дослід Контроль Вид, сорт Рік 
 

x±m Cv, % x±m Cv, % 

% до 
конт-
ролю 

td 
 

2009 12,4±0,37 4,5 15,6±0,71 4,9 79,5 4,00* Tagetes erecta 
"Moonstruck F1 

yellow" 2010 11,9±0,29 3,8 15,2±0,69 4,4 78,3 3,98* 

2009 11,8±0,59 5,0 13,4±0,63 4,7 88,1 1,79 Т. patula nana 
Atton Gold 2010 11,3±0,54 4,9 12,9±0,62 4,6 87,6 1,75 

2009 10,6±0,45 5,5 14,8±0,22 7,5 71,6 5,12* Т. signata 
Mexican 
Marigold 2010 11,2±0,56 5,3 13,8±0,19 7,9 81,2 4,98* 

2009 17,5±0,45 7,7 18,5±0,61 10,0 94,6 1,33 Salvia splendens 
Labiatae Fyego 2010 17,1±0,41 7,5 16,8±0,54 9,5 101,8 1,25 

Примітка * - різниця між дослідом та контролем статистично достовірна при Р< 0,05 
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У Т. patula загальна довжина кореневої системи у досліді за вивчений період не 
змінювалася. Цей показник дорівнював 88,1% до контролю в 2009 р. та 87,6% в 2010 р. 
В 2009 р. у S. splendens загальна довжина кореневої системи дорівнює 17,5±0,45см, що 
склало 94,6% до контролю. Цей показник в 2010 р. у контролі склав 16,8±0,54 см, а в 
досліді – 17,1±0,41 см. У S. splendens різниці між дослідом і контролем не 
спостерігалось. 

Коефіцієнт варіації цієї ознаки - невеликий, він змінюється від 3,8 до 10,0%. Це 
говорить про те, що у різних варіантах досліду довжина кореневої системи змінювалась 
незначно. 

Кількість суцвіть – дуже важлива ознака для квітково-декоративних рослин. Спільні 
насадження тагетесу та шавлії спричинили пригнічення формування суцвіть у T. еrecta, 
Т. patula та S. splendens (табл. 2). Так, у T. еrecta за роки досліджень спостерігалось 
зменшення суцвіть на 1 м погонний на 12,9 та 12,3% у порівнянні з контролем. У Т. 
patula кількість суцвіть у досліді була 35,8±0,64 шт., а в контролі – 38,7±1,18 шт. (2009 
р.). В 2010 р. цей показник склав 34,9±0,61шт. та 38,3±1,15 шт. відповідно. У S. 
splendens різниця між дослідом та контролем також статистично достовірна як і у 
попередніх видів. Однак, у Т. signata не спостерігалось зменшення кількості суцвіть у 
досліді.  

Коефіцієнт варіації цієї ознаки також невеликий, він змінюється від 1,5 до 9,4% у    
2009 р. і від 1,46 до 8,95% у 2010 р., тобто змінювався незначно. 

Із наведених у таблиці 3 даних видно, що спільні насадження тагетесу та шавлії 
спричиняли пригнічування розвитку надземної частини, за винятком T. erecta. 
Найбільша різниця між дослідом та контролем спостерігалась у S. splendens в 2009 р. 
(91,4% до контролю) та у Т. patula в 2010 р. (86,2%). Коефіцієнт варіації цієї ознаки 
невеликий, він змінюється від 3,67 до 10,3%. 

Таблиця 2 - Формування генеративних органів у Tagetes та Salvia, які зростали у 
сумісних насадженнях 

Кількість суцвіть на 1м погонний, шт. 

Дослід Контроль Вид, сорт 
Рік 

x±m Cv, % x±m Cv, % 

% до 
конт-
ролю

td 
 

2009 37,3±0,76 9,40 42,8±1,34 6,10 87,1 3,57* Tagetes erecta 
"Moonstruck 
F1 yellow" 2010 35,6±0,69 8,95 40,6±1,21 5,93 87,7 3,49* 

2009 35,8±0,64 2,00 38,7±1,18 3,00 92,5 2,10* 
Т. patula nana 
Atton Gold 2010 34,9±0,61 1,97 38,3±1,15 2,97 91,1 2,05* 

2009 45,6±0,89 1,95 46,7±0,97 2,70 97,6 0,83 Т. signata 
Mexican 
Marigold 2010 44,9±0,86 1,90 45,9±0,93 2,66 97,8 0,81 

2009 29,7±0,45 1,50 36,7±0,87 2,37 80,9 7,20* Salvia 
splendens 
Labiatae 
Fyego 

2010 24,5±0,39 1,46 34,9±0,79 2,24 70,2 6,60* 

Примітка * - різниця між дослідом та контролем статистично достовірна при Р< 0,05 

Було також визначено кількість бічних пагонів у S. splendens. Дані показали, при 
спільному зростанні з видами р. Tagetes значно зменшувався цей показник, що 
впливало на декоративність рослин. 
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Також нами проводилося вивчення алелопатичного впливу водних витяжок з листків, 
стебел, коренів T. erecta на схожість насіння видів р. Tagetes у концентрації 1:50. Так, 
ми бачимо, що під дією водної витяжки з листків знижувалась лабораторна схожість 
насіння цього ж виду. Так, в контролі вона склала 9,0±1,9 шт., а в досліді – 3,4±1,1 шт. 
Цей показник не змінювався у T. patula і T. signata. Під дією витяжки з коренів 
знижувалось проростання насіння у T. patula: 9,7±3,2 шт. (контроль), 2,9±0,9 шт. 
(дослід). У інших двох видів - не змінювалося. Водорозчинні речовини зі стебел не 
змінювали лабораторну схожість насіння. Слід зазначити, що у цієї ознаки великий 
коефіцієнт варіації. 

Таблиця 3 – Розвиток вегетативної частини у Tagetes та Salvia при їх сумісному 
зростанні 

Загальна висота, см 

Дослід Контроль Вид, сорт 
Рік 

 
x±m Cv,% x±m Cv,%

% до конт-

ролю 

td 

 

2009 18,5±0,61 6,54 19,8±0,74 10,30 93,4 1,35 Tagetes erecta 

"Moonstruck F1 yellow" 2010 16,7±0,56 5,86 17,8±0,64 9,87 93,8 1,28 

2009 44,9±0,95 6,39 49,7±0,96 5,83 90,3 3,55* Т. patula nana Atton 

Gold 2010 41,8±0,86 6,21 48,5±0,79 5,68 86,2 3,36* 

2009 15,8±1,14 7,60 20,4±0,57 6,60 77,5 2,83*Т. signata Mexican 

Marigold 2010 14,8±1,07 7,48 19,6±0,51 6,54 75,5 2,76*

2009 50,0±0,63 3,78 54,7±0,84 5,10 91,4 4,47*Salvia splendens 

Labiatae Fyego 2010 42,4±0,58 3,67 52,2±0,79 4,70 81,2 4,12*

Кількість бічних пагонів 

2009 13,8±0,42 6,40 21,2±0,65 8,00 65,1 12,0*S. splendens  

Labiatae Fyego 2010 11,3±0,34 5,85 19,7±0,58 7,60 57,4 11,4*

Примітка * - різниця між дослідом та контролем статистично достовірна при Р< 0,05 

В подальшому ми плануємо вивчення взаємного впливу представників родів 
чорнобривці та шавлія в динаміці в залежності від метеорологічних умов, оскільки 
виділення рослинами алелопатично-активних речовин коливається в широких межах. 
Також вивчити хімічну природу виділень. 

ВИСНОВКИ 

1. S. splendens при спільному зростанні пригнічувала ріст кореневої системи у 
T. erecta та T. signata. 

2. Кількість суцвіть на 1 м погонний зменшувалась при спільному зростанні у 
T. erecta, T. patula та S. splendens. 

3. Під впливом алелопатично-активних речовин зменшувалась загальна висота у 
T. patula, T. signata та S. splendens. У S. splendens пригнічувалось формування 
бічних пагонів.  

4. Алелопатично-активні речовини з листків T. erecta пригнічували проростання 
насіння свого ж виду, водорозчинні речовини з коренів негативно впливали на 
насіння T. patula. Виділені речовини зі стебел не оказували дії на дослідні рослини. 
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РРООЗЗДДІІЛЛ  22..  ЗЗООООЛЛООГГІІЯЯ  ТТАА  ЕЕККООЛЛООГГІІЯЯ  ТТВВААРРИИНН  

 

УДК 595.421:591.9(253)(477.64) 

РОЗПОДІЛ ІКСОДОВИХ КЛІЩІВ ЗА БІОГЕОЦЕНОЗАМИ 
ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Воронова Н.В., к.б.н., доцент, Горбань В.В., к.б.н., доцент, Лугінін М.С., аспірант 

Запорізький національний університет 

У роботі досліджено розподіл іксодових кліщів за біогеоценозами лісових насаджень 
Запорізької області. Проаналізовано ефективність різних методів збору кліщів. Порівняно 
фауну іксодових кліщів найбільш характерних місць мешкання за різними коефіцієнтами. 
Проаналізовано розподіл кліщів за біогеоценозами в залежності від типу лісу. 

Ключові слова: іксодові кліщі, штучні ліси, природні ліси, чисельність, Запорізька область. 

Воронова Н.В., Горбань В.В., Лугінін М.С. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕЙ ПО 
БИОГЕОЦЕНОЗАМ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ / Запорожский 
национальный университет, Украина 
В работе исследовано расселение иксодовых клещей по биогеоценозам Запорожской 
области. Проанализировано эффективность разных методов сбора клещей. Проведено 
сравнение фаун иксодовых клещей наиболее характерных мест обитания с использованием 
различных коэффициентов. Представлено распределение клещей по биогеоценозам в 
зависимости от типа леса. 

Ключевые слова: иксодовые клещи, искусственные леса, природные леса, численность, 
Запорожская область. 

Voronova N.V., Gorban V.V., Luginin N.S. DISTRIBUTION OF TICK ON THE 
BIOGEOCENOSES WOOD PLANTINGS OF ZAPORIZHZHYA AREA / Zaporizhzhya national 
university, Ukraine  

In work moving tick on biogeocenoses the Zaporozhye area is investigated. It is analysed 
efficiency of different methods of gathering of tick. Comparison of faunae tick of the most typical 
places of existence with use of different factors is spent. Distribution of tick in biogeocenoses 
depending on wood type is presented. 

Keywords: tick, artificial woods, natural woods, number, Zaporizhzhya area. 

ВСТУП 

Іксодові кліщі нерівномірно, мозаїчно розподілені за різними біогеоценозами лісових 
насаджень, що визначається сукупністю причин, з яких найбільшого значення набуває 
чинник годування, тобто наявність хазяїв-годувальників на тій або іншій території [1]. 
Для імаго іксодід відкритих ділянок годувальниками частіше стають дикі та свійські 
копитні, і в меншому ступені хижаки й птахи. Тому, в природі іксодові кліщі 
знаходяться не скрізь, а в основному в місцях, які пов’язані з мешканням тварин-
годувальників імаго (годувальники личинок і німф поширені більш широко і практично 
завжди є там, де є годувальники імаго). Такими стаціями, що мало відвідуються 
людиною, є місця годування, відпочинку, водопою диких ссавців – лосів, оленів, 
козуль, кіз тощо, а також тропи, якими ці тварини пересуваються. Уздовж троп 
іксодових кліщів іноді скупчується в 10–14 раз щільніше, ніж на відстані 5–10 м від 
них. На освоєній людиною території – це будуть пасовища свійських тварин [2]. Крім 
того, на їх розподіл впливає характер рослинності, особливості підстилки, ґрунту, 
ступінь його зволоження, вплив діяльності людини (оранка тощо). Тому, метою роботи 
було вивчити розподіл іксодових кліщів за біогеоценозами лісових насаджень 
Запорізької області.  
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МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Збір кліщів проводився за загальноприйнятими методиками [3–5] та тривав з травня по 
листопад 2001-2009 р.р. у біогеоценозах лісових насаджень Запорізької області (рис. 1). 
Для визначення особливостей умов існування іксодових кліщів лісових насаджень у 
Запорізькій області використано типологію О. Л. Бельгарда [6], згідно якої 
тривалозаплавні ліси залежно від мінералізації едафотопу поділено на п’ять ізотрофних 
рядів (AB", BC", C", De" та E"), «що визначають собою по суті ряди трофогенного 
заміщення від менш мінералізованих (бідних місцеіснувань) до оптимальних 
трофотопів De" і, нарешті, до E", де за рахунок збільшення мінералізації 
спостерігаються ознаки пригнічення деревно-чагарникової рослинності» [7]. Залежно 
від гігротопу, що може відрізнятися значними коливаннями, формуються різні типи 
лісу. Порівняння фауни іксодових кліщів природних та штучних біогеоценозів 
Запорізької області проводили за допомогою коефіцієнтом Чекановського–С’єренсена 
та індексом Ренконена [8]. 

Коефіцієнт Чекановського–С’єренсена обраховується за формулою: 

, 

де А і В число видів в зразках А і В, відповідно. С — число видів, які є спільними для 
двох зразків. 

Індекс Ренконена обраховується за формулою: 

R = ∑min (p1i, p2i), 

де p1i и p2i – зустрічаємість певного виду на природному та штучному біогеоценозі. 

РЕЗУЛЬТАТИ І ОБГОВОРЕННЯ 

Нами було обстежено найбільш характерні місця мешкання іксодових кліщів (рис.1) та 
виявлено, які методики їх збору краще застосовувати в польових умовах для 
ефективного аналізу з урахуванням особливостей екології кожного виду. 

I. ricinus зафіксовано нами на 13 із 17 досліджуваних пробних ділянках (рис. 1–2). Це 
найбільш масовий та поширений вид у районі дослідження. Він майже рівномірно 
розподілений як у природних, так і у  штучних лісових біогеоценозах (рис. 3) 
Запорізької області. 

Rh. rossicus достатньо масовий вид, зареєстрований на 7 пробних ділянках. Як 
і попередній, цей вид майже однаково зустрічається в природних та штучних лісових 
біогеоценозах. 

Менш поширені у районі дослідження H. plumbeum і D. marginatus. Перший вид 
зареєстровано у 4 штучних біогеоценозах, другий – в 2 природних і в одному штучному 
біогеоценозі. Ці види зустрічаються у невеликій кількості. D. silvarum і H. punctata 
види, які в районі дослідження фіксуються рідко та виключно у штучних лісових 
біогеоценозах.  

В природних лісових біогеоценозах реєструється 3 види іксодових кліщів: I. ricinus, 
Rh. rossicus, D. marginatus, а в штучних – 6 видів. 

Нами упродовж 2001-2005 років було проаналізовано ефективність обліку чотирьох 
видів іксодових кліщів при зборі їх на прапор, з тварин та людини. Rh. rossicus 
зареєстрований у заплавному лісі зони впливу верхів’я Каховського водосховища, 
острові Хортиця, Старо-Бердянській та Бельманській лісових дачах, косі Обіточній (на 
7 пробних ділянках), з них три – в природних штучних лісових насадженнях (№ 4, 5, 8) 
і чотири – в штучних (№ 10, 13, 15, 16). 
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Rh. rossicus концентрується переважно в низьких чагарниках, із мезофільною 
рослинністю. Його личинки та німфи годуються на мишоподібних гризунах, їжаках, 
зайцях і собаках на всіх фазах розвитку. Найбільше цих кліщів нами було зібрано у 
2005 році на прапор (1 029 екз/прапоро-годину), серед них переважали самиці. 
Менше Rh. rossicus було у 2002 році (756 екз/прапоро-годину) і теж переважали самиці 
(425 екз/прапоро-годину). В інші роки чисельність цих кліщів була незначною. 
Годувальниками Rh. rossicus у районі дослідження були собаки (максимальну середню 
інтенсивність – 75±0,25 екз. зафіксовано в 2005 році на косі Обіточній), велика рогата 
худоба (ВРХ) (максимальна середня інтенсивність – 32,2±1,5 екз. зареєстрована у 2005 
році в м. Мелітополь), їжаки та свійські тварини (середня інтенсивність інвазії 1–2) у 
2005 році в Токмацькому та Кам’янко-Дніпровському районах. На людину частіш за 
все нападають самиці. Так, у період із 2001 по 2003 рр. було зібрано 5 самиць і 1 самець 
Rh. rossicus.  

 

 

Рис. 1.   Пробні ділянки для вивчення екології іксодових кліщів в біогеоценозах лісових 
насаджень Запорізької області 

11-13 

10 

9, 14-17 



20 

Біологічні науки 

 
 

Рис. 2.   Розподіл іксодових кліщів за пробними ділянками району дослідження 
Запорізької області. 

 

 
 

Рис. 3.   Розподіл іксодових кліщів за природними та штучними лісовими 
біогеоценозами Запорізької області 

Кліщі D. marginatus і H. plumbeum мають однорічний цикл розвитку, однак біотопи та 
тварини-годувальники в них різні (пробні ділянки № 4, 7, 15 та № 9, 10, 11, 16 
відповідно). 

D. marginatus концентрується в низинах із мезофільною рослинністю. При зборі на 
прапор було виявлено майже однакову кількість самиць та самців, як і при зборі зі 
свійських тварин (рис. 4). D marginatus зареєстровано нами на острові Хортиця (пробні 
ділянки № 4, 7) та Старо-Бердянській лісовій дачі (пробні ділянки № 15). 
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H. plumbeum належить до видів, які здатні активно розшукувати об’єкти для годування. 
Це екологічно пластичний вид, який зареєстровано на косах Федотовій, Обіточній, в 
Якимівському районі, Старо-Бердянській (пробні ділянки №9, 10, 16) та Бельманівській 
(пробна ділянка №11) лісових дачах. Серед тварин-годувальників частіше за все вони 
зустрічаються на верблюдах, які завезені до цих рекреаційних зон (максимальна 
середня інтенсивність – 76±5 екз. була зареєстрована у 2002 році на Федотовій косі), 
рідше на ВРХ (середня інтенсивність – 6±0,5 екз. у тому ж місці в тому ж році). У 2002 
році (рис. 5) було більш за все кліщів зібрано на прапор, самиць – 200 екз/прапоро-
годину та 178 самців екз/прапоро-годину. 

 

Рис. 4.   Динаміка чисельності D. marginatus зібраних різними методами 

 
Рис. 5   Динаміка чисельності H. plumbeum зібраних різними методами 

I. ricinus належить до гігрофільних видів, розвиток окремих його фаз відбувається в 
підстилці під пологом заплавних дібров. Статевозрілі особини активні з квітня по 
липень. I. ricinus розвивається понад два роки і тому популяцію певного року можуть 
складати особини різних генерацій. Їх личинки та німфи здатні до значного 
голодування: личинки – 711 діб, а німфи – 240 діб (при температурі повітря +10 – +15°С) 
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[9]. Вони зареєстровані нами упродовж 2002–2005 років в природних лісових 
біогеоценозах: у заплавному лісі зони впливу верхів’я Каховського водосховища та на 
острові Хортиця (пробні ділянки № 1–6); а також у штучних лісових біогеоценозах 
лісових насаджень: Старо-Бердянській (пробні ділянки №15–16) та Бельманівській 
(пробні ділянки № 12, 14) лісових дачах, косі Обіточній (пробна ділянка №10). 

На прапор більше чіпляються самиці (максимально 12 екз/прапоро-годин у 2002 році) 
(рис. 6). У фазі личинки і німфи ці кліщі були зареєстровані на ящірках, а імаго – на 
їжаках у заплавному лісі острова Хортиця (пробні ділянки № 1–2). 

 
Рис. 6.  Динаміка чисельності I. ricinus зібраних різними методами 

Таким чином, останні підйоми чисельності іксодових кліщів були зафіксовані нами у 
2002 році (зумовлені всіма зареєстрованими видами) та в 2005 році (тільки завдяки 
Rh. rossicus). Найбільш ефективним методом збору  іксодових кліщів є їх збір на 
прапор.  

Нами було проведено порівняння фауни іксодових кліщів природних та штучних 
біогеоценозів. Так, для Запорізької області коефіцієнт Чекановського–С’єренсена 
дорівнює 0,9 для Бельманської лісової дачі (пробна ділянка № 11–14) та коси Обіточної 
(пробна ділянка № 10) і для Старо-Бердянської лісової дачі (пробна ділянка № 9, 15–17) 
та природних заплавних лісів зони впливу верхів’я Каховського водосховища (пробна 
ділянка № 3–8). Менш схожими виявились наступні ділянки: Старо-Бердянська та 
Бельманська лісова дача – 0,86, Старо-Бердянська лісова дача і коса Обіточна – 0,83, 
Бельманська лісова дача та природні заплавні ліси зони впливу верхів’я Каховського 
водосховища – 0,8. Порівняння фауни іксодових кліщів природних біогеоценозів 
острову Хортиця (пробна ділянка № 1–2) з Старо-Бердянською та Бельманською 
лісовими дачами, показало однакові значення коефіцієнта Чекановського–С’єренсена – 
0,72. 

Індекс Ренконена, розрахований з урахуванням чисельності іксодових кліщів у 
досліджуваних нами районах показав, що найбільш схожими за видовим складом 
іксодід є ділянки природного заплавного лісу зони впливу верхів’я Каховського 
водосховища та Старо-Бердянської лісової дачі (k=91). Найменш схожими виявилися 
заплавний ліс зони впливу Каховського водосховища й Бельманська лісова дача – 
коефіцієнт (k=38,9). Якщо порівнювати фауни двох штучних лісових дач: Старо-
Бердянської і Бельманської, то для цих ділянок k=43,8. 

В природних лісових біогеоценозах I. ricinus зафіксовано на сьоми ділянках (пробні 
ділянки № 1–6, 8). На ксеромезофільних ділянках De”, гігромезофільних: Dc’, Dac’, Dn 
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та мезогігрофільних C” – цей вид є масовим. На мезоксерофільних ділянках аренних 
лісів В та гігромезофільних короткозаплавних лісів Dac’ – цей вид реєструється з Rh. 
rossicus у співвідношенні 70% та 30% відповідно. Мезогігрофільні ділянки 
короткозаплавних лісів Dc’ і Dn сприяють появі в природних біогеоценозах D. 
marginatus (табл. 1). На пробній ділянці № 4 – осикова діброва з конвалією – цей вид 
зустрічається разом із I. ricinus і Rh. rossicus, а на пробній ділянці № 7 – в’язово-ясенева 
діброва з кропивою – самостійно у достатньо невеликій кількості.  

Таблиця 1 – Зустрічаємість іксодових кліщів по відокремленим біогеоценозам 
природних лісів Запорізької області 

Трофотоп 
Тривалозаплавні ліси Короткозаплавні ліси Аренні ліси Гігротоп 

AB’’ BC’’ C’’ De’’ E’’ Dc’ Dac’ Dn’ E’AB B C

Ксерофільні  
0–1, сухі 

– – – – – – – – – - – –

Мезоксерофільні,  
1, сухуваті 

– – – – – – – – – - 
I. ricinus 

Rh. rossicus
–

Ксеромезофільні, 
1–2, свіжуваті 

– – – 
I. 

ricinus 
_ – – – – – _ –

Мезофільні,  
2, свіжі 

– – _ – – – – – –  _ –

Гігромезофільні,  
2–3, вологуваті 

– – – – – I. ricinus 
I. ricinus 

Rh. rossicus
I. ricinus  – – _ –

Мезогігрофільні,  
3, вологі 

– – 
I. 

ricinus 
– –

I. ricinus  
Rh. rossicus D. 

marginatus 
 

D. 
marginatus 

_ – – –

Гігрофільні,  
4, сирі 

– – – – – – – _ – – – –

Ультрагігрофільні, 
5, мокрі 

– – – – – – – – – – – –

В штучних лісових біогеоценозах I. ricinus мешкає в заплаві СП”1–2 та СГЗ”2, в 
плакорно-балочних: СГ1 і СГЗ3 (табл. 2). 

Таблиця 2 – Зустрічаємість іксодових кліщів по виокремленим біогеоценозам штучних 
лісів Запорізької області 

Ґрунтові зони Азональні комплекси заплавних ґрунтів 
Типи 

місцеположення 
заплава 

Ступінь засолення Без засолення Із засоленням 
Механічний склад Піски (П”) Cупесі (СП 

”)  
Суглинки 

(СГ”) 
Піски (П”) Cупесі 

(СП ”)  
Суглинки 

(СГ”) 
вологість       

1-2 - свіжувате  I. ricinus 
H. plumbeum 

    

2 - свіже      I. ricinus 
Rh. rossicus H. 

plumbeum 
Ґрунтові зони Азональні комплекси ґрунтів арени 

Типи 
місцеположення 

арена 

Ступінь засолення Без засолення Із засоленням 
Механічний склад Піски (П”) Cупесі (СП ”)  Cупесі (СПЗ ”)  

вологість    
1 - суховате  H. plumbeum  
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Рослинні зони і 
підзони 

Підзона різнотравно типчаково-ковилових степів 
Підзона типчаково-
ковилових степів 

Ґрунтові зони 
Звичайні чорноземи Південні чорноземи 

Темно-каштанові 
чорноземи 

Типи 
місцеположення 

 Плакорно-балочні Плакорно-подові Плакорно-подові 

Ступінь засолення без 
засолення 

із 
засоленням 

без 
засолення 

із 
засоленням 

без 
засолення 

 засоленням 

Механічний склад Суглинки (СГ) 
вологість       

1 - суховате I. ricinus 
D. silvarum 

   № 15 – 
I. ricinus, 

Rh. rossicus 
D. marginatus 
№ 16 – 
I. ricinus, 
Rh. rossicus, 
H. plumbeum 

 

1-2 - свіжувате     H. punctata  
2 - свіже Rh. rossicus I. ricinus 

H. punctata 
    

Rh. rossicus зосереджується на ділянках СГЗ”2, СГ2 і СГ1. H. plumbeum надають перевагу 
заплавним ділянкам із засоленням СГЗ”2, аренним СП1 і плакорно-подовим СГ1 без 
засолення. H. punctata у невеликій кількості фіксуються в плакорно-балочних ділянках 
СГЗ3 із засоленням і плакорно-подових СГ1–2 без засолення. Одиничні екземпляри 
D. silvarum зареєстровані в плакорно-балочному біогеоценозі СГ1 разом із I. ricinus в 
Бельманівській лісовій дачі. 

ВИСНОВКИ 

1. У Запорізькій області серед іксодових кліщів більш поширений Rhipiciphalus 
rossicus і Ixodes ricinus, рідше зустрічаються Hyalomma plumbeum, Dermacentor 
marginatus, а Haemophysalis punctata та Dermacentor silvarum зареєстровані у 
одиничних випадках. 

2. Порівняння фауни іксодових кліщів найбільш характерних місць мешкання 
показало, що коефіцієнт Чекановського–С’єренсена дорівнює 0,9 для 
Бельманської лісової дачі та коси Обіточної і для Старо-Бердянської лісової дачі 
та природних заплавних лісів зони впливу верхів’я Каховського водосховища. 

3. Індекс Ренконена, розрахований з урахуванням чисельності іксодових кліщів у 
досліджуваних нами районах показав, що найбільш схожими є ділянки заплавного 
лісу зони впливу верхів’я Каховського водосховища та Старо-Бердянської лісової 
дачі (k=91); найменш схожими виявилися заплавний ліс зони впливу верхів’я 
Каховського водосховища та Бельманська лісова дача – коефіцієнт (k=38,9).  

4. В природних лісових біогеоценозах I. ricinus зафіксовано на сьоми ділянках. На 
ксеромезофільних ділянках, гігромезофільних та мезогігрофільних – цей вид є 
масовим, на мезоксерофільних ділянках аренних лісів та гігромезофільних 
короткозаплавних лісів – цей вид реєструється з Rh. rossicus у співвідношенні 
70% та 30% відповідно.  

5. Мезогігрофільні ділянки короткозаплавних лісів сприяють появі в природних 
біогеоценозах D. marginatus. В штучних лісових біогеоценозах I. ricinus мешкає в 
заплаві, в плакорно-балочних біогеоценозах. H. plumbeum надає перевагу 
заплавним ділянкам із засоленням, аренним і плакорно-подовим без засолення. 
H. punctata у невеликій кількості фіксуються в плаконобалочних ділянках із 
засоленням і плакорно-подових без засолення. Одиничні екземпляри D. silvarum 
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зареєстровані в плакорно-балочному біогеоценозі разом із I. ricinus в 
Бельманівській лісовій дачі. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Коренберг Э.И. Абсолютный учёт взрослых голодных клещей Ixodes persulcatus 
методом пробных площадок (Ixodidae) / Э.И. Коренберг, Ю.В. Ковалевський // 
Паразитология. – 1982. – № 3. – С. 224–229. 

2. Методы изучения природоочаговых болезней человека / [под ред. 
П.А. Петрищевой и др.]. – М.: Медицина, 1964. – 308 с. 

3. Кузнєцов, В.Г. К методике сбора и хранения иксодовых клещей / Кузнецов В.Г. // 
Медицинская паразитология и паразитарные болезни. – 1968. – № 3. – С. 99–101. 

4. Бабенко Л.В. Опыт изучения характера распределения пастбищных иксодовых 
клещей по территории биотопов / Бабенко Л.В. // Акаропаразитология. –1964.– 
№34. – С. 335–337. 

5. Волцит О.В. Биологическое разнообразие иксодовых клещей и методы его 
изучения / Волцит О.В. – М.: Зоологические исследования, 1999. – №4. – 98 с. 

6. Бельгард А.Л. Степное лесоведение / Бельгард А.Л.. – М.: Лесная 
промышленность, 1971. – 336 с. 

7. Грицан Ю.І. Екологічні основи перетворюючого впливу лісової рослинності на 
степове середовище / Грицан Ю.І.. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 
2000. – 300 с. 

8. Krebs C.J. Ecological Methodology / Krebs C.J. – Harper & Row Publ., N.Y., 1989. – 
560 p. 

9. Ємчук Є.М. Фауна України. Іксодові кліщі / Ємчук Є.М. – К.: Вид-во АН УРСР, 
1960. – Т. 25, вип. 1. – 164 с.  

УДК 586.893.16   

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАЗИТИЧЕСКИХ 
ПРОСТЕЙШИХ КРОВИ  АМФИБИЙ ПО РАЗЛИЧНЫМ 

ВОДОЕМАМ АЗЕРБАЙДЖАНА 

Гусейнов М.А., к.б.н., старший научный сотрудник  

Институт зоологии НАН Азербайджана 

Проанализированы закономерности распределения паразитов крови бесхвостых амфибий 
(Anura) по различным пресноводным водоемам Азербайджана, обладающими  различными 
в экологическом отношении условиями обитания. В крови озерной лягушки были выявлены 
9 видов кровепаразитов, а в крови одной обыкновенной квакши был обнаружен 1 экземпляр 
трипаносомы. Все виды кровепаразитов озерной лягушки распределены по водоемам 
Азербайджана более равномерно, общее число их видов в различных водоемах колебалось 
от двух  до семи на одну особь. При сравнении фаун кровепаразитов озерной лягушки 
различных типов водоемов Азербайджана было установлено, что коэффициент сходства 
фаун колебался в пределах от 33,3% до 100%. 

Ключевые слова:   водоемы, амфибии, фауна, кровепаразиты 

Гусейнов М.А. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗПОДІЛУ ПАРАЗИТИЧНИХ НАЙПРОСТІШІХ 
КРОВІ АМФІБІЙ У РІЗНИХ ВОДОЙМАХ АЗЕРБАЙДЖАНУ / Інститут зоології НАН 
Азербайджану 
Проаналізовано закономірності розподілу паразитів крові безхвостих амфібій (Anura) у 
різних прісноводних водоймах Азербайджану, що мають  різні в екологічному відношенні 
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умови існування. У крові озерної жаби були виявлені 9 видів кровопаразитів, а в крові 
однієї звичайної квакші був виявлений 1 екземпляр трипаносоми. Всі види кровопаразитів 
озерної жаби розподілені по водоймах Азербайджану більш рівномірно, загальне число 
їхніх видів у різних водоймах коливалося від двох  до семи на одну особину. При 
порівнянні фаун кровопаразитів озерної жаби різних типів водойм Азербайджану було 
встановлено, що коефіцієнт подібності фаун коливався в межах від 33,3% до 100%. 

Ключові слова:  водойми, амфібії, фауна, кровопаразити 

Guseinov M.A  DISTRIBUTION PECULIARITIES OF PARASITIC BLOOD PROTOZOA OF 
AMPHIBIANS IN VARIOUS WATER BODIES OF AZERBAIJAN / Institute of Zoology, 
Azerbaijan National Academy of Sciences. 

The peculiarities of distribution of parasitic blood protozoa of ecaudete amphibians in various 
freshwater bodies of Azerbaijan with different ecological condition were analyzed. In the lake frog 
blood have been revealed 9 kinds of hematozoons, and in blood of one ordinary tree frog 1 copy of 
trypanosome has been found out. All kinds of lake frog hematozoons are distributed on reservoirs 
of Azerbaijan in regular more intervals, the general number of their kinds in various reservoirs 
fluctuated from two to seven on one individual. At comparison of faunae of a lake frog 
hematozoons of Azerbaijan various types of reservoirs has ascertained, that the factor of similarity 
of faunae fluctuated in limits from 33,3 % to 100 %. 

Key words: water researve, amphibians, fauna, blood parasites  

ВВЕДЕНИЕ 

Закономерности распределения кровепаразитов амфибий по различным водоемам 
отличаются от, таковых, кровепаразитов рыб [1]. Это связано с тем, что амфибии 
способны обитать как в воде, так и на суше, в отличие от рыб водоразделы не являются 
для них непреодолимым препятствием. Поэтому, они с легкостью распространяются по 
различным водоемам, занося туда и своих паразитов. 

Из земноводных фауны Азербайджана [2] наиболее широкое распространение в нашей 
республике  имеет озерная лягушка.  

Озерная лягушка, вполне может перейти из одного водоема в другой, перенося при 
этом и своих паразитов. Поэтому, основным фактором, определяющим характер 
распределения различных видов кровепаразитов амфибий по водоемам Азербайджана 
является не их распространение, а условия обитания в каждом из водоемов [3, 4, 5]. Это 
означает, что водоемы со сходными условиями, но расположенные достаточно далеко, 
могут иметь больше сходства в фауне кровепаразитов амфибий, чем водоемы, 
расположенные рядом, но сильно отличающиеся по условиям обитания.  

Целью данной работы было изучение закономерности распределения паразитических 
крови простейших амфибий по различным водоемам Азербайджана. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для изучения фауны кровепаразитов , бесхвостых амфибий нами были обследованы 
577 экз. озерной лягушки - Pelophylax  ridibundus  (Pallas) из водоемов республики, 13 
экз. зеленой жабы (Pseudepidalea  viridis  Laur.) и 11 экз. обыкновенной квакши (Hyla 
arborea  L.) - из озера Гараязы.   

Исследования проводились в 15 водоемах Азербайджана (реки -  Кура, Араз, Ганыхчай, 
Шамкирчай; озера -  Гараязы, Аггель, Нахалыхчала, Ганлыгель Гравийный карьер; 
водохранилища – Шамкирское, Ноургышлагское, Ашыгбайрамлинское,  Екаханинское; 
плесы Сарван и Ханлар Девечинского лимана; Малый Гызылагачский залив) в 
весенний/осенний/летний периоды  с 1997 по 2008 года.  Объектом исследования были 
бесхвостые амфибии (Anura) - озерная лягушка, зеленая жаба и обыкновенная квакша.  

Кровь брали из сердца, одну каплю наносили на обезжиренное предметное стекло и 
делали мазок. Затем мазки высушивали, фиксировали метанолом и окрашивали азур-
эозином по Романовскому-Гимза (pH=7,2). При анализе мазка крови, в случае 
обнаружения  гемопаразита, мы проводили их измерения, согласно классической 
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морфометрической методике [6], принимая во внимание следующие признаки. У 
жгутиконосцев рода Trypanosoma определяли длину и ширину тела, расстояние от 
кинетопласта до заднего конца тела, размеры кинетопласта, расстояние от 
кинетопласта до ядра, длину и ширину ядра, расстояние от ядра до переднего конца 
тела, ширину ундулирующей мембраны и длину свободного конца жгутика. У 
споровиков определяли размеры (длину и ширину) трофозоитов, гамонтов и их ядер.  

При оценке зараженности животных кровепаразитами, использовали показатели 
экстенсивности инвазии (ЭИ) - процентная доля зараженных особей, в общем числе 
исследованных рыб, которая вычислялась по следующей формуле [7] :  

 
 Х зар.  

ЭИ= ----------- Х 100%, 
         Х  

где :  

Х зар.- число хозяев, зараженных определенным видом паразита, 
Х - число вскрытых животных - хозяев определенного вида. 

В тех случаях, когда приводилось количество не всех паразитов крови животного, а 
количество паразитов только в одной капле, из которой делали мазок, мы употребляли 
показатель удельной интенсивности инвазии (УИИ), то есть количество не всех 
паразитов в организме одного хозяина, а количество паразитов, приходящееся на мазок 
крови.  

Для объективной оценки сходства и различий в паразитофауне амфибий различных 
водоемов, вычисляли коэффициенты общности фаун по формуле  Чекановского-
Сёренсена [8, 9]   

 2 С  
К = ----------------- х 100% , 

 А + В  

где :  А и В - числа видов в каждом из сравниваемых фаун, а С - число видов, общих для 
обеих. При полном несходстве фаун (С=0), К (коэффициент общности) = 0,  а при их 
полной идентичности (С=А=В)  К=100%. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате проведенных исследований, все жабы, обитающие  в озере Гараязы 
оказались свободными от кровепаразитов, а в крови одной из квакш из этого водоема 
был обнаружен один экземпляр Trypanosoma pipientis. Этот же паразит в данном 
водоеме был найден и у озерной лягушки. 

Озерная лягушка обитает во всех, без исключения, водоемах, где мы проводили наши 
исследования. Среди паразитов, обнаруженных в её крови, имеются такие,  которые 
отмечены нами во всех обследованных водоемах. 

Если рассматривать распространение кровепаразитов по различным типам водоемов, то 
окажется, что наибольшее число видов найдено нами у амфибий, обитающих в озерах и 
водохранилищах. У земноводных, обследованных нами из этих двух типов водоемов, 
зарегистрировано по 8 видов кровепаразитов  (табл. 1).  

Среди  озер  Азербайджана  наиболее  богатую  фауну  кровепаразитов амфибий имеет 
озеро Аггель. У лягушек, обитающих в этом водоеме, нами обнаружено 7 видов 
паразитов крови. Наверняка, важнейшими условиями, определяющими относительное 
богатство фауны кровепаразитов амфибий в этом озере, являются небольшая глубина 
этого водоема, отсутствие в нем течения, наличие густых зарослей водной 
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растительности и высокая летняя температура воды, а также обилие пиявок и 
кровососущих насекомых (комары, мошки и др.), являющиеся переносчиками 
кровепаразитов.  

Вторым, по количеству видов кровепаразитов амфибий является озеро Гараязы. 
Озерная лягушка, обитающая в этом водоеме, оказалась зараженной 6 видами 
паразитов крови. У лягушек озер Гравийный карьер и Нахалыхчала отмечено по 
5 видов кровепаразитов. При этом Trypanosoma loricatum и T. neveulemairei отмечены 
во всех озерах, T. rotatorium и  Hepatozoon sp. – в озерах Гараязы, Гравийный карьер, 
Аггель и Нахалыхчала, T. pipientis – в озерах Гараязы, Аггель и Нахалыхчала, 
T. mikailovi и Microfilaria sp – в озерах Гараязы и Аггель,. а T. mega – только в 
оз. Гараязы. 

Сравнение фауны кровепаразитов амфибий четырех обследованных нами озер (табл. 2) 
показывает, что наиболее близки в этом отношении Аггель и Гараязы, коэффициент 
сходства фауны паразитов крови амфибий этих двух водоемов наиболее высок и 
составляет 92,3%, затем следуют озера Гараязы и Нахалыхчала (90,9%), Аггель и 
Нахалыхчала (83,3%), Аггель и Гравийный карьер (83,3%), Нахалыхчала и Гравийный 
карьер (80,0%). Озеро Ганлыгель довольно сильно отличается от всех указанных озер 
по условиям обитания, в частности, загрязненности. Поэтому, и фауна кровепаразитов 
амфибий в ней имеет значительно меньше сходства с таковыми других озер. Так, 
коэффициент сходства по фауне паразитов крови  амфибий этого водоема с озерами 
Гравийный карьер и Нахалыхчала составляет 57,1%, с озером  Гараязы - 50,0%, а с 
озером  Аггель - 44,4%. Следует отметить, что ни в одном из озер у озерной лягушки не 
были обнаружены те виды кровепаразитов, которые не были бы найдены в других 
обследованных нами водоемах. 

Как уже отмечалось выше, у амфибий, обитающих в водохранилищах, отмечено 8 
видов кровепаразитов. Так, в Ашыгбайрамлинском и Екаханинском водохранилищах 
было найдено 6 видов, в Шамкирском водохранилище – 4 вида, а в Ноургышлагском 
водохранилище – 3 вида. При этом, T. loricatum и T. rotatorium отмечены во всех 
четырех водохранилищах, T. neveulemairei и  Hepatozoon sp. – в Шамкирском, 
Ашыгбайрамлинском и Екаханинском водохранилищах, Microfilaria sp. – в 
Ашыгбайрамлинском и Екаханинском водохранилищах, T. mikailovi – в 
Ашыбайрамлинском водохранилище, T. pipientis – в Екаханинском водохранилище. 

В крови озерной лягушки, обитающей на двух плесах (Сарван и Ханлар) Девечинского 
лимана было отмечено 7 видов паразитов. Из них T. ibragimovi, описанная 
М.А.Гусейновым  [10] как новый для науки вид, отмечена в этом водоеме на плесе 
Ханлар. Экстенсивность инвазии и удельная интенсивность инвазии этим видом были 
довольно низкими, соответственно 5,1%  и 1-23 экз. Вообще же, фауны кровепаразитов 
амфибий плесов Сарван и Ханлар Девечинского лимана отличаются отсутствием в 
Сарване  еще одного вида - T. mikailovi, который кроме Девечинского лимана отмечен 
также в озерах  Гараязы, Аггель и в Ашыгбайрамлинском водохранилище. На плесе 
Ханлар он  заражает озерную лягушку довольно слабо (экстенсивность инвазии - 2,6%; 
удельная интенсивность инвазии - 1-10 экз.). Благодаря отсутствию этих двух видов в 
Сарване, фауны паразитов крови лягушек из двух разных плесов  несколько 
различаются. Однако, коэффициент их сходства все же остается довольно высоким и 
составляет 83,3%.  
У амфибий, обитающих в обследованных нами реках (Кура, Араз, Ганыхчай и 
Шамкирчай) было обнаружено 5 видов паразитов крови. Из них T. loricatum – была 
отмечена во всех четырех реках, T. neveulemairei и Hepatozoon sp. – в реках Кура, Араз 
и Ганыхчай, T. rotatorium – в реках Кура, Араз и Шамкирчай, а Microfilaria sp. – в 
р. Ганыхчай. 
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Сравнение фаун кровепаразитов амфибий различных рек показывает, что реки Кура и 
Араз проявляют в этом отношении полное (100,0%) сходство;  коэффициент сходства 
между Курой и Ганыхчаем, а также Аразом и Ганыхчаем составляет 75,0%; между 
Курой и Шамкирчаем, а также Аразом и Шамкирчаем – 66,7%, а  Шамкирчаем и 
Ганыхчаем – 33,3%. 

У амфибий, обследованных нами в Малом Гызылагачском заливе, обнаружены 4 вида 
кровепаразитов. Причем, все они относительно широко распространены в водоемах 
Азербайджана. Обращает на себя внимание то, что если, среди обследованных нами 
водоемов, Малый Гызылагачский залив имеет самую богатую фауну кровепаразитов 
рыб [11], то по числу видов кровепаразитов амфибий он равняется рекам Кура, Араз, 
Ганыхчай и Шамкирскому водохранилищу. По этому показателю  он отстает от 
Девечинского лимана, озер Аггель, Гараязы, Гравийный карьер и Нахалыхчала, а также 
от Ашыгбайрамлинского и Екаханинского водохранилищ, хотя и превосходит в этом 
отношении Ноургышлагское водохранилище,  р. Шамкирчай и оз. Ганлыгель. 

Таким образом, среди обследованных нами водоемов, было выявлено всего 9 видов 
гемопаразитов. Наиболее богатую фауну паразитов крови амфибий имеют оз. Аггель и 
плес Ханлар Девечинского лимана. У амфибий, обитающих в них, нами обнаружено по 
7 видов кровепаразитов. За ними по числу видов кровепаразитов следуют озера 
Гараязы, Ашыгбайрамлинское и Екаханинское водохранилища (6 видов), 
озера Гравийный карьер и Нахалыхчал, плес Сарван Девечинского лимана (5 видов), 
реки  Кура,  Араз и  Ганыхчай, Шамкирское водохранилище, Малый Гызылагачский 
залив (4 вида), Ноургышлагское водохранилище (3 вида), река Шамкирчай и 
озеро Ганлыгель (2 вида). 

Сравнение фаун кровепаразитов амфибий различных типов водоемов показывает, что 
озера и водохранилища имеют в этом отношении полное  (100,0%) сходство. Это, 
скорее, связано с тем, что эти два типа водоемов имеют довольно схожие 
гидрологические и гидробиологические условия. Причем, из четырех водохранилищ 
три – Ноургышлагское Ашыгбайрамлинское и Екаханинское являются наливными, а 
Шамкирское водохранилище – русловое.  

Несколько меньшее, но все же довольно большое сходство имеет Девечинский лиман 
как с озерами, так и с водохранилищами (80,0%). Это также связано с большим 
сходством гидрологических и гидробиологических условий лимана с озерами и 
водохранилищами.  

Коэффициент общности фаун паразитов крови амфибий Девечинского лимана и 
Малого Гызылагачского залива, которые, берут свое происхождение из Каспийского 
моря, в общем, тоже довольно схожи по гидрологическому и гидробиологическому 
показателям и составляет 72,7%. 

Сравнение фаун кровепаразитов амфибий Малого Гызылагачского залива с реками, 
озерами и водохранилищами показывает, что во всех трех случаях  коэффициент 
общности  равняется 66,7%.  Этот показатель ниже той  цифры (80,0%), которая было 
получена при сравнении Девечинского лимана с озерами и водохранилищами, Это, 
скорее всего, связано с обедненностью фауны паразитов крови амфибий в Малом 
Гызылагачском заливе.  

Самой низкой является сходство между фаунами кровепаразитов озерной лягушки  рек 
и Девечинского лимана, оно было равно 50,0%. Это связано с тем, что гидрологические 
и гидробиологические условия Девечинского лимана и обследованных нами рек, 
различаются очень существенно. Немаловажную,  хотя  и  более  второстепенную  роль  
в наличии столь значительного различия фаун паразитов крови, является также и то, 
что обследованные нами реки находятся на большом расстоянии от Девечинского 
лимана.  
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ВЫВОДЫ 

1. В результате проведенных нами исследований, в 16 водоемах Азербайджана в 
крови озерной лягушки были выявлены 9 видов кровепаразитов, а в крови одной 
обыкновенной квакши был обнаружен 1 экз. трипаносомы (Trypanosoma pipientis). 

2. Виды кровепаразитов у озерной лягушки распределены по водоемам 
Азербайджана более равномерно, так как она может легко преодолевать 
водоразделы и, таким образом, распространяет паразитов, обитающих в её крови. 
Найденные гемопаразиты обнаружены во всех исследованных нами водоемах, а 
число их видов в различных водоемах колебалось от двух  до семи видов на одну 
особь.  

3. Сравнении фаун кровепаразитов озерной лягушки различных типов водоемов 
Азербайджана показал, что коэффициент сходства фаун колебался в пределах от 
33,3% до 100%.  
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ІХТІОФАУНА АКВАТОРІЙ  
АЗОВО-СИВАСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ 

Демченко В.О., к.б.н., докторант 

Таврійський державний агротехнологічний університет 

У роботі наводиться аналіз іхтіофауни водойм Азово-Сиваського національного природного 
парку. З’ясовані особливості формування іхтіофауни та проведений порівняльний аналіз 
видового різноманіття. Описана відносна чисельність деяких риб та частота їх зустрічей, 
особливості міграцій окремих видів риб. Розглядаються питання важливості охорони 
акваторій АСНПП.  

Ключові слова: іхтіофауна, Азово-Сиваський НПП, Азовське море, Утлюцький лиман. 

Демченко В.A. ИХТИОФАУНА АКВАТОРИЙ АЗОВО-СИВАШСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРИРОДНОГО ПАРКА / Таврический государственный агротехнологический университет. 
Украина 
В работе приводится анализ ихтиофауны Азово-Сивашского национального природного 
парка. Выявлены особенности формирования ихтиофауны и проведен сравнительный 
анализ видового разнообразия рыб. Представлена относительная численность некоторых 
рыб и частота их встреч, особенности миграций отдельных видов рыб. Рассматриваются 
вопросы важности охраны акваторий АСНПП.  

Ключевые слова: ихтиофауна, Азово-Сивашский НПП, Азовское море, Утлюкский лиман. 

Demchenko V. THE ICHTHYOFAUNA RESERVOIRS OF AZOV-SIVASH NATIONAL PARK / 
Tavria State Agrotechnological University. Ukraine 

The objective of the research is to analyze ichthyofauna of Azov-Sivash National park. Features 
generating of ichthyofauna had been identified. Also the comparative analysis of species diversity 
of fishes was made, and the relative amount of certain fish, the frequency of their meetings, the 
patterns of migration of individual fish species were represented. The article covers the questions 
of the importance of protecting waters of Azov-Sivash National park.  

Keywords: ichthyofauna, Azov-Sivash National park, Azov sea, Utliutsky firth. 

ВСТУП 

На узбережжі Азовського моря створена значна кількість заповідних територій різного 
статусу. До складу деяких з них, а саме Національного природного парку «Меотида», 
Казантипського природного заповіднику, Азово-Сиваського національного природного 
парку включені морські акваторії. Нажаль, систематичних робіт з вивчення 
різноманіття риб цих акваторій не здійснювалося [1]. 

Згідно існуючого законодавства, заповідники та національні природні парки 
створюються не лише для охорони цінних природних комплексів, але й для ведення 
постійних моніторингових досліджень. Науково-дослідна робота на територіях 
природного заповідника та національного природного парку проводиться з метою 
вивчення природних процесів, забезпечення постійного спостереження за їх змінами, 
екологічного прогнозування, розробки наукових основ охорони, відтворення і 
використання природних ресурсів та особливо цінних об'єктів [2]. Основним 
документом, що узагальнює результати щорічних досліджень, є Літопис природи.  

Аналізуючи географічне розташування досліджуваної території та її цінність, 
необхідно вказати, що проведені дослідження іхтіофауни водойм можуть бути 
доповненням іхтіологічної частини Літопису природи Азово-Сиваського НПП та 
використовуватися для подальших наукових досліджень з іхтіологічної тематики.  

Метою даної роботи є аналіз сучасного видового різноманіття іхтіофауни, розподілу та 
відносної чисельності риб в акваторіях Азово-Сиваського НПП.  

Для досягнення мети були поставлені наступні задачі: 
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 проаналізувати історичні дані щодо видового складу риб Утлюцького лиману та 
Північно-Західної частини Азовського моря; 

 дослідити сучасний видовий склад риб у водоймах АСНПП; 

 з’ясувати показники відносної чисельності та особливості розподілу риб в 
акваторіях парку. 

МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Збирання та обробка іхтіологічного матеріалу проводилися протягом 2006 - 2010 рр. 
Основними місцями лову були станції в Утлюцькому лимані та Азовському морі 
(рис. 1).  

Для отримання початкового іхтіологічного матеріалу використовували зяброві сітки 
(вічко 18-90 мм), ятера (6.5-14 мм), мальковий волок (6,5 мм), напівмеханічну драгу 
(6,5 – 14 мм). Аналіз проводили за стандартними іхтіологічними методами [3]. За 
період досліджень було проаналізовано 68 уловів в різні сезони року. Для формування 
повного видового списку використовувались сучасні публікації фахівців іхтіологів та 
дані риболовецьких бригад, що працюють в регіоні досліджень  

Автор висловлює подяку адміністрації НПП в особі директора Поповчука Е.С. та 
замісника директора Олешко С.Ю. за сприяння та можливість проведення досліджень. 

Територія Азово-Сиваського національного природного парку складається з двох 
окремих ділянок. Перша – це острови та акваторії Центрального Сивашу, води якого 
досить мінералізовані (90-130 г/л). Такі показники не сумісні з існуванням в них риб, 
тому подальша характеристика іхтіофауни буде стосуватися лише другої частини 
парку, яка знаходиться навколо Бірючого півострова.  

 

 

 

Рис. 1  Карта  регіону досліджень та місця збору іхтіологічного матеріалу. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

Однокілометрова зона навколо коси Бірючий острів включає в себе води північно-
західної частини Азовського моря (2700 га ) та південну частину Утлюцького лиману 
(2676,8 га). 

Азовський басейн формувався в районі зі складним геологічним минулим. Тут 
неодноразово проходили трансгресії і регресії суші, при яких утворювалися солоні 
водойми, що з'єднувалися з Палеоатлантичним океаном, і замкнуті (прісні, осолоненні) 
водойми, що включали сучасні Чорне, Каспійське, Аральське моря та озеро Балхаш. 
При цьому фази опріснення і осолонення чергувалися, амплітуда коливань солоності 
була значною й охоплювала весь діапазон мінералізації води від прісного до 
океанічного рівнів [4].  

Утлюцький лиман є затокою Азовського моря і розташований в північно-західній його 
частині. Від моря лиман відокремлений Федотовою косою, яка прямує на південний 
захід і закінчується косою Бірючий острів. Південна частина водойми з'єднується з 
Сивашем протокою Генічеською, найбільш розширеною своєю частиною - з Азовським 
морем. Акваторія лиману складає близько 70 тис. га. Такий тісний зв'язок лиману з 
морем, значні глибини (до 7 м), сформували в ньому гідрологічний та гідробіологічний 
режими, які є близькими до режиму моря. При вітрах західних і південно-західних 
румбів здійснюється водообмін із затокою Сиваш, що призводить до підвищення 
солоності лиману нерідко до 12 ‰ [5]. У суворі зими лиман покривається кригою. 
Величина солоності води по мірі просування до верхньої його частини в окремі роки 
зменшується до 7-9 ‰. 

В історичному плані фауна даних акваторій формувалася в єдиних умовах і має спільне 
фауністичне коріння, основою якого є представники іхтіофауни Азовського басейну. 
Також слід відмітити, що історично та в сучасних умовах іхтіофауна акваторії НПП 
навколо півострова Бірючий тісно пов’язана з іхтіофауною моря, тому розглядати їх 
окремо неможливо. 

В історичному аспекті видове різноманіття риб акваторій моря вивчена досить 
детально [4, 6 - 8], але разом з тим, окремих робіт, які б характеризували видовий склад 
риб саме акваторій моря навколо Коси Бірючий острів, нам не відомі. 

Так в Азовському морі реєструвалося 114 видів та підвидів риб, 18 з яких є вселенцями 
або акліматизантами в басейні. Рибне населення генетично неоднорідне і складається з 
представників прісноводного комплексу (42 види), понто-каспійських реліктів 
(25 видів) та атлантично-середземноморських мігрантів (47 видів) [7]. 

Для фауни моря характерні певні коливання видового складу риб в залежності від 
екологічних умов. Зокрема, це спостерігається в періоди різких змін гідрологічного режиму. 
Так, наприклад, в період тиску чорноморських вод на Азовське море значна кількість видів 
риб має можливість заходити до нього, а під час збільшення обсягів прісноводних річкових 
стоків, певні прісноводні риби розширюють свій ареал в морі. Подібні коливання характерні 
і для акваторій Азовського моря, що входять до складу АСННП. 

Флуктуації видового різноманіття риб в морі описані досить детально [4, 6, 8]. Так для 
Обитічної затоки в період 1996-2000 рр. було відмічено розширення ареалів багатьох 
чорноморських вселенців, розповсюдження яких раніше було обмежено південною 
частиною Азовського моря. Такі види як луфар, скумбрія, зеленушка рулен, морська 
собачка, морський кіт зареєстровані нами в північно-західній частині моря [8]. 
Аналогічним видом можна назвати бичка чорного, який через два роки після 
проникнення в нову для нього водойму, став достатньо звичайною рибою не тільки в 
південних, але навіть і в північних районах – поблизу кіс Обитічної і Бердянської [6]. 
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Вищезгадані факти свідчать, що іхтіофауна азовської акваторії АСНПП може 
змінюватися за роками. Так в часи осолонення моря видове різноманіття істотно 
поповнюється чорноморськими іммігрантами з північно-східної частини Чорного моря. 
У цих умовах загальне число риб в Азовському море може, очевидно, досягати 140-150 
видів. Крім цього, слід зазначити істотне збільшення ареалів багатьох раніше рідкісних 
для Азовського моря видів [8]. Сучасна фауна риб акваторій Азовського моря в межах 
АСНПП за результатами досліджень налічує 40 видів (табл. 1). 

Таблиця 1 - Сучасний видовий склад іхтіофауни АСНПП 
Вид Азовське море Утлюцький лиман 

Хвостокол звичайний + - 
Севрюга* + + 
Білуга* + - 
Осетер російський* + + 
Річковий вугор європейський + + 
Анчоус + + 
Пузанок азовський + + 
Оселедець чорноморсько-азовський морський + + 
Оселедець чорноморсько-азовський прохідний + - 
Тюлька чорноморська + + 
Карась сріблястий + + 
Шемая азовська* + + 
Плітка звичайна + + 
Щука звичайна + - 
Кефаль сингіль + + 
Кефаль піленгас + + 
Кефаль лобань + + 
Атерина середземноморська + + 
Сарган чорноморський + + 
Триголкова колючка звичайна + + 
Багатоголкова колючка південна + + 
Змієподібна морська голка чорноморська - + 
Морська голка довгорила чорноморська + + 
Морська голка пухлощока чорноморська + + 
Судак звичайний + + 
Перкарина азовська + + 
Окунь звичайний - + 
Барабуля чорноморська + - 
Зеленушка плямиста + + 
Зеленушка рулена + - 
Бичок сирман + + 
Бичок ратан + + 
Бичок жабоголовий + + 
Бичок-пуголовка зірчастий*  + - 
Бичок трав'яник + + 
Бичок кругляк + + 
Бичок рижик + + 
Бичок пісочник + + 
Бичок-лисун мармуровий + + 
Бичок цуцик + + 
Калкан азовський + + 
Річкова камбала чорноморська + + 
* види занесені до Червоної Книги України [9] 
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Видове різноманіття Утлюцького лиману вивчено значно гірше, ніж Азовського моря. 
Ряд робіт [10 - 11] дають уявлення про видовий склад риб водойми в першій половині 
минулого сторіччя. Наукові праці останніх років [12-14] стосуються в більшості 
випадків гідробіологічних досліджень та не дають можливості проаналізувати його 
динаміку за різні роки досліджень.  

За результатами досліджень в 1936 р. в Утлюцькому лимані налічувалося 44 види риб, з 
яких 15 належать до вихідців із Середземного моря або ж від них походять, 7 — 
ендемічні для Чорного і Азовського морів, 14 - до фауни Сарматського періоду, 6 - 
дуже поширених [10]. 

В сучасних умовах в акваторіях Утлюцького лиману, що входять до території АСНПП, 
налічується 35 видів. Слід зазначити, що зменшення різноманіття риб в порівняні з 
1936 р. пов’язане з відсутністю в сучасній фауні лиману таких видів як рибець 
звичайний, лящ звичайний, минь річковий, морський коник довгорилий. 

В цілому дослідження акваторій АСНПП вказують, що за кількістю домінуючими є 
піленгас 40.7 – 64.0 %, в середньому 53.1, бичок пісочник 39.4 – 50.0 %, в середньому 
45.3, атерина 25.9 – 39.4 %, в середньому 36.2. Натомість деякі види риб зустрічаються 
в уловах дуже рідко або поодиноко. Серед них сарган чорноморський, оселедець 
чорноморсько-азовський прохідний, барабуля чорноморська, щука звичайна, білуга, 
річковий вугор європейський. 

Основними домінантами в уловах зябрових сіток вічком 20-50 мм є піленгас, бички 
кругляк та пісочник. Звичайними видами є карась сріблястий, плітка, бичок 
жабоголовий, анчоус. В уловах малькового волоку домінує атерина середземноморська, 
бички пісочник та лисун мармуровий. Звичайними видами були молодь піленгасу та 
морська голка довгорила чорноморська. Інші види риб були малочисельними та 
рідкісними. 

Слід відмітити значну сезонність реєстрації деяких видів риб, що пов’язано з їх 
міграційними процесами у басейні. Так, бичок жабоголовий в березні на початку квітня 
значно збільшує свою чисельність, що пов’язано з нерестовими міграціями виду. В 
травні та червні в уловах частіше зустрічаються карась сріблястий та плітка, які 
заходять в лиман, а потім в р. Малий та Великий Утлюк для нересту. В жовтні та на 
початку листопада в Утлюцькому лимані скупчується значна кількість сингіля та 
лобаня, які після нагулу виходять зі Східного Сивашу та мігрують до Чорного моря.  

Слід зазначити, що в іхтіофауні АСНПП відмічається 5 видів риб, які занесені до нової 
редакції Червоної Книги, що говорить про важливість природоохоронних заходів в 
його акваторіях. Окрім того, слід відмітити важливість акваторій парку для міграцій 
риб з суміжними водоймами Азовського басейну. 

ВИСНОВКИ 

1. Сучасна іхтіофауни акваторій Азово-Сиваського національного парку налічує 
42 види та підвиди риб, з них в Утлюцькому лимані відмічено 35 видів, в 
Азовському морі 40 видів. 

2. В акваторіях АСНПП за чисельністю домінантами є піленгас, бичок пісочник, 
атерина, натомість сарган чорноморський, оселедець чорноморсько-азовський 
прохідний, барабуля чорноморська, щука звичайна, білуга, річковий вугор 
європейський є малочисельними та поодинокими. 

3. Іхтіофауна досліджуваних акваторій подібна до фауни риб Азовського моря. Для 
фауни парку, як і для фауни моря, властиві певні коливання видового складу риб, 
що пов’язані з гідроекологічними умовами та міграціями видів з прилеглих 
водойм (Чорне море, Сиваш). 
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4. В акваторіях АСНПП концентрується значна частка цінних видів. Тому, 
враховуючи те, що парк є природно-заповідною територією, необхідно розвивати 
додаткові природоохоронні заходи по збереженню та відновленню різноманіття 
риб. 
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СТРУКТУРА ІХТІОЦЕНОЗІВ РІЧОК ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО 
ПРИАЗОВ`Я ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ЇХ ФОРМУВАННЯ 

Демченко Н.А., асистент 

Таврійський державний агротехнологічний університет, м. Мелітополь 

У ХХ ст. річкові екосистеми Приазов'я піддалися сильному впливу антропогенного 
чинника. У ході цього процесу вони зазнали змін гідрологічного та гідрохімічного режимів. 
Це, в свою чергу, вплинуло на структуру іхтіоценозів річок, де відбувся перерозподіл 
кількості видів риб в екологічних групах.  

Ключові слова: іхтіофауна, річки Північно-Західного Приазов'я, екологічні групи риб. 

Демченко Н.А. СТРУКТУРА ИХТИОЦЕНОЗОВ РЕК СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИАЗОВЬЯ И 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ / Таврический государственный 
агротехнологический університет, Украина. 
В ХХ ст. речные экосистемы Приазовья подверглись сильному влиянию антропогенного 
фактора. В ходе этого процесса они претерпели определенные изменения в 
гидрологическом и гидрохимическом режимах. Это, в свою очередь, повляло на структуру 
ихтиоценоз рек, где произошло перераспределение количества видов рыб в экологических 
группах.  

Ключевые слова: ихтиофауна, реки Северо-Западного Приазовья, экологические группы рыб. 

Demchenko N. THE STRUCTURE OF THE RIVERS ICHTIOTHENOSES OF THE NORTH-
WESTERN AZOV AND REGULARITIES OF THEIR FORMATION / Tavria State 
Agrotechnological University, Ukraine. 

In the twentieth century the rivers ecosystems of the Azov were strongly influenced by 
anthropogenic factors. On this process their hydrological and hydrochemical conditions had been 
changed. This has influenced on the structure of rivers ichtiothenoses, where was reallocation 
amounts of the fish species in the ecological groups.  

Keywords: ichthyofauna, rivers of the North-Western Azov, ecological groups of fish. 

ВСТУП 

Вивчення структури іхтіоценозів є одним з головних завдань гідроекологічних 
досліджень. Особливої актуальності вони набувають для водойм, що піддаються 
значним антропогенним змінам. Саме такими є річки Північно-Західного Приазов`я, в 
яких за останні 60 років відбулися суттєві перетворення гідрологічного та 
гідрохімічного режимів, що, в свою чергу, вплинуло як на кількісний та якісний склад 
рибного населення. 

Як відомо, на іхтіофауну та її трансформацію впливає багато чинників [1]. Так, риби, 
що населяють ті чи інші біотопи різних течій річки, тісно пов’язані з абіотичними, 
біотичними та антропогенними факторами середовища. Їх коливання, з одного боку, та 
реакція водних організмів через певний проміжок часу, з другого, призводить до 
динаміки видового та кількісного складу. Але в різні періоди існування річки роль 
факторів змінюється, в залежності від чого в кожній водоймі та її ділянках формуються 
унікальні іхтіокомплекси. На їх структуру також впливають екологічні умови 
існування, що від витоку до гирла річки змінюються. Вони ж і визначають 
приуроченість окремих видів риб до різних ділянок водойми. 

Суттєву роль у формуванні іхтіофауни річок Північно-Західного Приазов’я у другій 
половині ХХ ст. відіграв антропогенний фактор [2]. Наслідки його впливу проявилися у 
значній динаміці гідрологічного та гідрохімічного режимів (відбулося уповільнення 
швидкості течії, зменшилася глибина русла, збільшилася кількість перешкод для 
міграції риб, зросла мінералізація води тощо), що і призвело до трансформації фауни 
риб. Саме аналіз останнього аспекту для антропогеннозмінених водойм, на наш погляд, 
визначають дослідження цього питання актуальним. 
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Метою даної роботи є аналіз структури іхтіофауни річок Північно-Західного Приазов`я 
за екологічними групами риб та її формування в залежності від антропогенних 
перетворень водойм. Для її досягнення були окреслені наступні завдання: 
проаналізувати зміни кількісних характеристик екологічних груп риб у зв’язку з 
процесами трансформації водойм за допомогою літературних та власних даних; 
встановити закономірності формування структури іхтіофауни річок Приазов’я за 
екологічними групами риб в залежності від стану водойм в окремі періоди. 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 

Для вирішення поставлених завдань була розроблена умовна періодизація стану річок 
Приазов`я, де критерієм виділення періодів став показник інтенсивності антропогенних 
змін в басейнах річок регіону: І період (початок ХХ ст. – до 1948 р), ІІ період (1948 – 
1999 рр.), ІІІ період (2000 р. – дотепер) [2]. Це дало можливість проаналізувати 
динаміку видового складу риб. Необхідно зазначити, що дані ІІІ періоду включають в 
себе матеріали сучасних дослідників та власні. Зокрема, останні були зібрані під час 
експедицій у різні сезони 2001 – 2008 рр. на річках Великий Утлюк, Малий Утлюк, 
Молочна, Корсак, Лозуватка, Обитічна та Берда. Зважаючи на певну відмінність 
екологічних умов у різних ділянках водойм, проби збиралися окремо у верхній, 
середній та нижній течії річок за сіткою станцій (n = 30). 

Для аналізу досліджуваного питання були обрані окремі екологічні фактори (солоність 
води, течія, міграції). Враховуючи неоднозначність суджень різних авторів з приводу 
класифікацій екологічних груп риб [3 - 7], нами проведені їх уніфікація та доповнення, 
що дало можливість більш глибоко проаналізувати структуру іхтіофауни за 
екологічними групами: 

1. Солоність води: морські (мешканці моря), прісноводні (мешканці виключно прісних 
вод), солонуватоводні, різноводні (здатні до перебування у прісній, солонуватій та 
морській воді). 

2. Течія: реофіли (риби проточних вод), лімнофіли (риби стоячих вод), помірні реофіли 
(риби повільної течії), індиференти (мешканці проточних, стоячих вод та вод з 
повільною течією). 

3. Міграції: мігруючі (мігрують у іншу водойму), маломігруючі (мігрують в межах 
однієї водойми), осілі (не залишають свого району життя). 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

В досліджуваних річках по відношенню до зазначених вище екологічних чинників 
реєструються всі екологічні групи риб, але у певні періоди їх кількісні показники 
змінюються. Така динаміка є відображенням процесу втручання людини у 
функціонування водних екосистем. 

В річках Приазов`я по відношенню до солоності води виділено 4 екологічні групи риб – 
прісноводні, різноводні, солонуватоводні та морські. Загальною картиною для 
більшості річок є відносна стабільність частки прісноводних та різноводних видів риб з 
їх зростанням у часі (рис. 1), незначна динаміка солонуватоводної групи та поступове 
зменшення морських риб. 

Виключенням з зазначеного вище, є картина, яка спостерігається у р. Молочній. Так, до 
50-х рр. в іхтіофауні цілковито превалював прісноводний комплекс, що становив 67 % 
від загальної кількості видів риб. На відміну від зазначеного часу, ІІ період 
охарактеризувався не тільки суттєвим збільшенням кількості видів риб, але й 
перерозподілом ролі тієї чи іншої екологічної групи в структурі іхтіоценозу. Так зросла 
кількість прісноводних (з 6 до 14), різноводних (з 3 до 9) та морських (6) видів. Але, у 
порівнянні з І періодом, на долю прісноводних припадає лише 47 %, різноводних та 
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морських - 20 та 3 % відповідно. При аналізі сучасного періоду спостерігаємо подальше 
збагачення видового різноманіття прісноводної (18 видів) та різноводної груп. 
Відзначаються сонячна риба (Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758)), амур білий 
(Ctenopharyngodo idella (Valenciennes, 1844)), товстолобики білий (Hypophthalmichthys 
molitrix (Valenciennes, 1844)) та строкатий (Aristichthys nobilis (Richardson, 1845)), бичок 
рижик (Neogobius eurycephalus (Kessler, 1874)) та ін. Натомість, у 3 рази скоротилася 
кількість морських видів, що загалом призвело до зростання частки прісноводного 
комплексу до 54 % від усієї фауни риб. 

Рис. 1 – Динаміка кількості видів риб (%) за екологічними групами 
по відношенню до солосності води в різні періоди досліджень. 
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Слід відмітити, що всі досліджувані водойми впадають або у лимани (Утлюцький, 
Молочний), або безпосередньо в Азовське море, що пояснює присутність морських 
видів в той чи інший час в гирлових ділянках річок. Але водойми-приймачі різняться 
між собою за гідролого-гідрохімічними показниками, що в певній мірі впливає на 
видовий склад риб. Так водоймою-приймачем вод Великого та Малого Утлюків є 
верхів`я Утлюцького лиману, яке відокремлено від усієї водойми греблею. Це 
призводить до того, що гирлові ділянки річок та верхів`я лиману утворюють місце з 
певними екологічними умовами, яке, в свою чергу, з`єднується з морем за допомогою 
спрямлювального каналу. Сукупність таких факторів сприяла тому, що, наприклад, у 
В. Утлюці в сучасний період кількість видів зросла з 14 до 20, а М.Утлюці – з 8 до 14. 
Також відбулися певні зміни у морському комплексі. Як у попередні роки, так і 
сьогодні реєструється в обох річках атерина (Atherina pontica (Eichwald, 1831)), 
натомість у В. Утлюці не визначається губань зелений (Labrus viridis Linnaeus, 1758), 
зеленушка плямиста (Symphodus ocellatus (Forskål, 1775)). Піленгас (Liza haematocheilus 
(Temminck et Schlegel, 1845)) та бичок лисун мармуровий (Pomatoschistus marmoratus 
(Risso, 1810)) є видами, які поповнили видове різноманіття морської групи зазначених 
водойм. 

Річка Молочна, на відміну від зазначених вище річок, впадає у Молочний лиман. 
Показники гідрологічного та гідрохімічного режимів цієї водойми безпосередньо 
пов`язані з гідромеліоративними роботами, які проводяться в гирловій зоні лиману. Це 
призводить до того, що в різні періоди свого існування солоність вод може суттєво 
зростати і складає 50 г/л, а при достатньому водообміні – 18 г/л [8]. З такою значною 
динамікою показників мінералізації та ступенем сполучення лиману з морем і 
пов`язана присутність або, навпаки, відсутність представників морського комплексу у 
пониззі річки.  

Отже, упродовж всього часу досліджень в більшості приазовських річках домінували і 
домінують дотепер представники прісноводого та різноводного комплексів, частка 
яких становить 43,5 – 56,3 та 29,3 – 42,3 % відповідно (табл. 1). Натомість морські (12,5 
– 19,2 %) та солонуватоводні види (4,3 – 8,8 %) представлені в незначній мірі. Така 
ситуація з останніми групами, перш за все, пояснується декількома причинами. По-
перше, спостерігається загальне скорочення чисельності деяких морських та 
солонуватоводних видів (губань зелений, кефаль гостроніс (Liza saliens (Risso, 1810) та 
ін.). По-друге, у другій половині ХХ ст. на південних степових річках було створено 
велику кількість гідротехнічних споруд. З одного боку, це призвело до неможливості 
потрапляння риб у водойму, а з іншого - до перерозподілу стоку. Як відомо, риби за 
допомогою органів бокової лінії вміють уловлювати механічні коливання води та в 
певній мірі реагувати на хімізм середовища. Тому саме суттєве скорочення стоку 
вплинуло на те, що морські види, які мають необхідність зайти на нерест у пониззя 
річок, не можуть це зробити, оскільки не відчувають припливу прісної води. 

Не менш важливим фактором, який впливає на видовий та кількісний склад риб річок, є 
течія, в залежності від інтенсивності якої в кожній водоймі формується свій іхтіоценоз. 
При вивчені іхтіофауни за роки досліджень було встановлено, що в річках регіону 
переважають лімнофіли (27,6 – 56,3 %) та помірні реофіли (12,5 – 38,6 %). Види-
реофіли та індиференти представлені в межах 3,8 – 17,2 % (табл. 2). 

Необхідно зазначити, що всі групи реєструвалися протягом всього часу, але 
спостерігається їх значна динаміка як за кількістю видів, так і за видовим складом. У 
порівнянні з першим та другим періодами, третій ознаменувався збіднінням реофільної 
та збагаченням лімнофільної фаун. Для першого комплексу втрачено бистрянку 
(Alburnoides. rossicus Berg, 1924), білизну (Aspius aspius (Linnaeus, 1758)), вирезуба 
(Rutilus frisii (Nordmann, 1840)), в’язя (Leuciscus idus (Linnaeus, 1758)), клепця (Ballerus 
sapa (Pallas, 1814)), рибця (Vimba vimba (Linnaeus, 1758)), а лімнокомплекс поповнився 
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такими видами як товстолоб строкатий, сонячна риба та чебачок амурський 
(Pseudorasbora parva (Temminck et Schlegel, 1846)). 

Таблиця 1 – Розподіл видів риб за екологічними групами по відношенню до градієнта 
солоності  

Морські Прісноводні 
Солону-
ватоводні 

Різноводні 
Річка 

к-ть 
видів 

% 
к-ть 
видів 

% 
к-ть 
видів 

% 
к-ть 
видів 

% 

Всього 
видів 

В. Утлюк 5 19,2 10 38,5 - - 11 42,3 26 
М. Утлюк 3 18,8 7 43,8 - - 6 37,5 16 
Молочна 6 14,3 21 50,0 2 4,8 13 31,0 42 
Корсак 2 12,5 9 56,3 - - 5 31,3 16 
Лозуватка 3 13,0 10 43,5 1 4,3 9 39,1 23 
Обитічна 9 15,8 26 45,6 5 8,8 17 29,8 57 
Берда 9 15,5 29 50,0 3 5,2 17 29,3 58 

Таблиця 2 – Розподіл видів риб за екологічними групами по відношенню до швидкості 
течії  

Лімнофіли Реофіли 
Помірні 
реофіли 

Індиференти 
Річка 

к-ть 
видів 

% 
к-ть 
видів 

% 
к-ть 
видів 

% 
к-ть 
видів 

% 

В. Утлюк 10 38,5 1 3,8 9 34,6 6 23,1 
М. Утлюк 9 56,3 1 6,3 2 12,5 4 25,0 
Молочна 17 40,5 3 7,1 13 31,0 9 21,4 
Корсак 9 56,3 2 12,5 1 6,3 4 25,0 
Лозуватка 10 43,5 3 13,0 5 21,7 5 21,7 
Обитічна 17 29,8 8 14,0 22 38,6 10 17,5 
Берда 16 27,6 10 17,2 21 36,2 11 19,0 

Досить наглядно ця ситуація простежується у рр. Берда та Обитічна. Особливістю цих 
водойм є те, що у їх верхів`ях присутні ділянки з швидкою течією. Але, незважаючи на 
це, наприклад, у Берді, відбувається зростання кількості лімнофільних видів з 26 до 44 
%, натомість частка реофільних зменшилася на 10 %. (рис. 2). Так у минулі роки 
реєструвалися стерлядь (Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758), бистрянка, білизна, 
вирезуб, в’язь, клепець, рибець, шемая (Alburnus leobergi Freyhof et Kottelat, 2007), в 
сучасний період переважно тільки пічкур (Gobio gobio (Linnaeus, 1758)). 

Для рр. Молочна та Лозуватка, які відноситься до більш рівнинних річок, притаманна 
дещо інша картина. Загалом у водоймах було відмічено 4 реофільних представника, 
кількість яких з кожним періодом збільшувалася на 1 вид. Короп та пічкур є видами, 
які зустрічаються в обох річках, натомість чехоня зареєстрована тільки для р. 
Лозуватки, а стерлядь – для Молочної. Останню спробували розводити у ставках р. 
Юшанли (лівий приплив р. Молочної), але ми вважаємо, що мешкання та поширення її 
буде неможливим. 

Такий розподіл видів з домінуванням та послідовним зростанням лімнофільних риб у 
фауні демонструє загальну тенденцію переходу річок зі стану проточних водойм у 
малопроточні. Підтвердженням тому є кореляційні зв'язки між часткою лімнофільних 
(-0,95) і реофільних видів (0,94) та об’ємом стоку. Враховуючи чітку залежність цих 
показників необхідно зазначити, що вони можуть використовуватися в якості 
індикаторних для малих річок півдня України. Так, зокрема, динаміка структури 
іхтіоценозу в сторону збільшення лімнофільних та зменшення реофільних 
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представників буде вказувати на падіння об’єму стоку та погіршення гідрологічних 
умов.  

Міграції для більшості риб є важливим етапом життєвого циклу виду, оскільки мають 
пристосувальне значення та забезпечують сприятливе існування і збільшення 
чисельності популяції [9]. Але втручання людини у функціонування водних екосистем 
призвело до втрачання видами нерестових, кормових, зимувальних ділянок, що згодом 
стає лімітуючим чинником у існуванні виду. 

Рис 2 – Співвідношення  кількості видів риб (%) різних екологічних груп 
по відношенню до швидкості течії в р. Берді за періодами. 

За характером міграції в річках північно-західного Приазов’я зустрічаються мігруючі, 
маломігруючі та осілі види риб, з яких найбільше в структурі іхтіоценозу представлені 
2 останні групи. Частка осілих видів в різних водоймах складає від 48 до 75 % (рис. 3) і 
протягом всього зазначеного часу має певне стабільне положення в фауні риб всіх 
річок. 

Рис. 3 – Співвідношення кількості видів риб (%) за характером міграцій в річках 
Північно-Західного Приазов’я за всі періоди досліджень. 
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Найменшою кількістю характеризуються види-мігранти. В рр. Великий та Малий 
Утлюки, Молочна, Корсак, Лозуватка їх частка коливається в межах 6 – 12 %, а в 
Обитічній та Берді – 22 – 23 %. Типовими видами є анчоус (Engraulis encrasicolus 
(Linnaeus, 1758)), атерина, піленгас. Поодиноко зустрічаються лящ (Abramis brama 
(Linnaeus, 1758)), судак (Sander lucioperca (Linnaeus, 1758)), шемая, а вирезуб, вугор 
річковий (Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)), чорноморські кефалі, оселедці, осетер 
(Acipenser gueldenstaedtii Brandt et Ratzeburg,1833), рибець перестали реєструватися 
загалом. 

Слід відмітити, що наявність цих риб тісно пов’язана з рівнем зарегульованості 
річкового русла, показниками стоку, а в сучасний період ще й з загальним скороченням 
чисельності багатьох видів (рибець, вирезуб, шемая, осетер). Так в рр. Молочна, 
Обитічна та Берда найбільше вони відмічалися саме в перший період, коли рівень 
антропогенних змін був мінімальний, і становили 18 – 23 %. (рис. 4). Після здійснення 
цілеспрямованих робіт з зарегулювання русел річок їх кількість впала майже у 2 рази 
(7-14 %). 

Рис. 4 - Розподіл кількості видів (%) риб за характером міграції 
в різні періоди досліджень. 
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Освоєння річок України у 50-х рр. відбувалося в контексті комплексного використання 
водойм для потреб народного господарства. Однак, подальше антропогенне 
перетворення їхніх басейнів призвело до суттєвих змін екологічних умов, що 
унеможливило мешкання багатьох видів реофільного комплексу (клепець, синець, 
бистрянка, білизна, головень, шемая) і сприяло скороченню видового різноманіття всіх 
гідробіонтів. Але, в найближчий час за такої ситуації може зрости видове різноманіття 
лімнофільних риб (карась сріблястий, товстолоби і т.д.). Слід також зазначити, що 
останнім часом спостерігається досить інтенсивне вселення нових видів (чебачок 
амурський, сонячна риба) в приазовські гідросистеми, які можуть суттєво вплинути на 
загальний стан іхтіофауни. Тому така ситуація вимагає подальшого дослідження цього 
питання. 

ВИСНОВКИ 

1. Іхтіоценози річок Приазов`я характеризуються відносною стабільністю частки 
прісноводних форм (41 – 67 %). 

2. Коливання кількості морських видів у досліджуваних водоймах пов’язано з 
скороченням чисельності видів, гідротехнічним будівництвом, об`ємом стоку, 
специфікою екологічних умов водойм-приймачів, в які вони впадають. 

3. У водоймах відбулося зменшення реофільних видів внаслідок зниження водності 
річки та погіршення гідрологічних умов. 

4. В умовах суттєвого рівня зарегулювання русла гідротехнічними спорудами різко 
зменшилося різноманіття мігруючих видів риб та спостерігається збільшення 
осілих.  

5. На структуру іхтіофауни та кількісні показники екологічних груп риб впливають 
рівень зарегульованості русла річки, об’єм стоку та масштаби трансформації 
гирла.  
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СЕЗОННІ АСПЕКТИ ДИНАМІКИ ЧИСЕЛЬНОСТІ 
ЖОВТОНОГОГО МАРТИНА (LARUS CACHINNAS PALLAS, 1811) 

НА КЛЮЧОВИХ ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДДЯХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ 

Дубінінна-Пахуща Ю.Ю., магістр, аспірант 

Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького 

Проведений  аналіз  впливу погодних умов на чисельність та характер розподілення 
жовтоногого мартина по території Азово-Чорноморського узбережжя України в різні 
сезони, встановлено гніздову та післягніздову чисельність виду. 

Ключові слова: жовтоногий мартин, чисельність, особина, скупчення, водно-болотні угіддя, 
погодні умови. 

Дубинина-Пахущая Ю.Ю. СЕЗОННЫЕ АСПЕКТЫ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ ЧАЙКИ-
ХОХОТУНЬИ (LARUS CACHINNAS PALLAS, 1811) НА КЛЮЧЕВЫХ ВОДНО-БОЛОТНЫХ 
УГОДЬЯХ ЮГА УКРАИНЫ / Мелитопольский государственный педагогический университет 
им. Б. Хмельницкого, Украина 
Проведён  анализ  влияния погодных условий на численность и характер распределения 
чайки-хохотуньи по территории Азово-Черноморского  побережья Украины в разные 
сезоны, установлена гнездовая и послегнездовая численность вида. 

Ключевые слова: чайка-хохотунья, численность, особь, скопление, водно-болотные угодья, 
погодные условия  

Dubinina-Pahuchaya Y.Y. SEASONAL ASPECTS Of DYNAMICS Of QUANTITY Of YELLOW-
LEGGED GULLS (LARUS CACHINNAS PALLAS, 1811) ON KEY WETLANDS IN THE 
SOUTH Of UKRAINE / Melitopol state pedagogical university of the name B.Chmelnitsky, Ukraine 

Conducted  analysis  of influencing of weather terms on a quantity and character of distributing of 
Yellow-Legged Gulls on territory of the coast of Azov and Black sea of Ukraine in different 
seasons, it was found nest and after nest quantity of spescies. 

Ke ywords: Yellow-Legged Gulls, quantity, individual, accumulation, wetlands, weather terms  

ВСТУП 

Мартинових птахів (Підряд Lari) відносять до найбільш різноманітних та чисельних 
груп гідрофільних птахів на більшості водно-болотних угідь України. На півдні реґіону 
вони займають важливе місце в складі гідрофільних та прибережно-морських 
орнітокомплексів у різні сезони року та впливають на видовий склад і структуру 
гніздових біотопів. Дослідженням чисельності мартинів на різних водоймах країни 
серед орнітологів приділено достатньо уваги [1,2,3,4,5,6], але внаслідок дії природних 
та антропогенних чинників чисельність птахів варіює, відбуваються значні 
переміщення птахів як у межах одного біотопу, так і в межах обміну між сусідніми, іде 
перерозподіл особин у різні сезони року. Питання моніторингу чисельності мартинів та 
контроль за її динамікою потребують постійної уваги дослідників.  

Мета дослідження -  на основі даних зимових обліків птахів та підсумків реґіонального 
моніторингу птахів Азово-Чорноморського узбережжя розглянути чисельність 
жовтоногого мартина Larus cachinnans Pallas, 1811 на різних водно-болотних угіддях 
України. 



48 

Біологічні науки 

Завдання дослідження – дослідити гніздову, післягніздову та зимову чисельність 
жовтоногого мартина в Азово-Чорноморському регіоні України, встановити долю 
північно-азовських мартинів від загальної чисельності виду в реґіоні, розглянути 
зв'язок чисельності мартинів між типами водойм і погодними умовами. 

МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ 

Матеріалом цього повідомлення слугували дані масштабних обліків птахів та підсумків 
реґіонального моніторингу Азово-Чорноморського узбережжя України 
[6,7,8,9,10,11,12,13,14,15], що надає основу порівняльному аналізу чисельності та 
характеру розповсюдження окремих видів, можливість визначити найбільш важливі 
території реґіону для формування після гніздових скупчень птахів та характер 
розташування дальніх мігрантів [11]. Щорічно проводилися зимові обліки (січень) та 
літні (серпень) на ключових водно-болотних угіддях: Придунав’я, Дунайські ВБУ, 
Тузловські ВБУ, Дністровські ВБУ, Одеські лимани, Тілігульський лиман, Дніпро-
Бугський лиман, Тендрівсько-Ягорлицькі ВБУ, Південь Крима, Чорноморський 
біосферний заповідник (ЧБЗ), Джарилгачська затока, Сиваш, Утлюкські ВБУ, 
Молочанські ВБУ, Північне Приазов'я. Нами з 2004 по 2010 рр. щорічно проводилися 
зимові обліки мартинів на звалищі м. Мелітополя, та в травні на контрольній колонії 
мартинів коси Обіточної Азовського моря. 

Сучасна система моніторингу є довготривалою програмою слідкування за 
закономірностями зимуючих орнітокомплексів. У ході моніторингу встановлюється 
вплив погодних умов на процеси формування зимуючих угруповань і процесу зимівлі, 
а саме стан льодового покриву на водоймах та його вплив на розподілення та 
перерозподілення зимуючих птахів. Детальніший огляд погодних умов наведено в 
літературі [7,8,9,10,11,12,13,14,15]. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

Найважливішими чинниками, що мають значення для птахів у зимовий період, є 
температура повітря, розподілення льодового поля та наявність снігового покриву. 
Льодовий покрив на водоймах сприяє та прискорює процеси формування зимівельних 
скупчень птахів, визначає реґіональні та місцеві кочівлі та доступність кормів.  

Зимовий сезон 1997-1998 рр. Початок зимового сезону видався теплим на всьому 
Азово-Чорноморському узбережжі України, але після значного зниження температури 
повітря були вкриті льодом основні Чорноморські та Азовські лимани, Сиваш, лише 
гирло Дунаю було вільне. Внаслідок промерзання ополонок значна частина 
водоплаваючих птахів, у тому числі і мартинів, мігрувала в райони з більш м’яким 
температурним режимом. Особливого значення у цей період набувають звалища та 
сільськогосподарські угіддя із ряснотою кормів, як досяжний харчовий ресурс. 
Особливістю зимового сезону 1998-1999 рр. стала тепла осінь, зі значним 
похолоданням наприкінці листопада, з двома короткочасними періодами потепління до 
середини грудня. Падіння температури до – 180 С викликало утворення стійкого 
льодоставу майже на всіх лиманах, окрім Будакського, Сухого та Григор’євського, де 
зберігались невеликі ополонки. Відмічено сніговий покрив, місцями до 30 см 
глибиною. У цілому зимовий сезон 1998-1999 рр. відрізнявся раннім похолоданням та 
нестійкістю температурного режиму. Зимовий сезон 1999-2000 рр. характеризувався 
похолоданнями наприкінці листопада, у грудні та січні. Різке похолодання листопада 
до -100 ... -120 С призвело до промерзання усіх лиманів, окрім Куяльника, 
Григор’євського та Сухого, що лімітувало перебування водних та навколо водних 
птахів у даних угіддях. Відмічено сніговий покрив місцями  глибиною до 40 см. 
Цінність для птахів представляли ополонки на Сиваші, які досягали розмірів 1-2 % від 
площі водойми. Зимовий сезон 2000-2001 рр. характеризувався періодичними 
короткочасними пониженнями температури, сніговий покрив відсутній. Короткочасні 
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похолодання наприкінці до -50…-120С змінювались відлигами до +50…+120 С. Стоячі 
водойми періодично вкривались льодом. У цей час північніше та східніше Приазов’я 
погодні умови характеризувались низькими температурами та суцільним сніговим 
покривом, що могло сприяти витискуванню птахів із зазначених ділянок у межі 
Приазов’я. Зимовий сезон 2002-2003 рр. був надзвичайно холодним. У грудні різко 
похолодало до -200 С, сніговий покрив не утворився. Січневі показники температур 
були вище багаторічних показників. Усі лимани були скуті льодом. Замерзла і значна 
частина прибережної акваторії Азовського моря. Зимовий сезон 2005-2006 рр. 
характеризувався доволі стабільним температурним режимом. На водоймах Північного 
Приазов’я частковий льодовий покрив. Температура повітря трималась в межах  від – 
50 С до +11 0 С. У середині січня 2006 р. відбулося істотне зниження температури 
повітря до -15 0  С по Криму (р-н м. Феодосія) та до  - 23 0 С по Північно-Східному 
Приазов’ю. Січень 2006 р. по всьому Азово-Чорноморському реґіону був вологим і 
майже всюди був присутній сніговий покрив. 

Серпень 2004 р. Зливові опади наприкінці липня-початку серпня сприяли наповненню 
більшості мілких та середніх ставків по степових балках, утворенню великих за 
площею, залитих ділянок пасовищ та луків. Завдяки цьому водно-болотні птахи 
отримали можливість розповсюджуватися по тимчасових обводнених територіях і не 
концентруватися на крупних водоймах у серпні. Серпень 2006 р. характеризувався 
підвищеною кількістю опадів по всій території Європи. Зони рясних опадів у серпні 
характерні для північного Поволжя, Чорноморського узбережжя Кавказу та 
центральних областей України. Однак помітно посушливий літній сезон був на 
території північно-східної України, північно-західного Причорномор’я, південній 
Білорусі, північному Кавказі, більшості областей Балканського півострова та на заході 
від Апеннінського півострова. Серпень 2009 р. видався дуже посушливим, особливо у 
південних областях України. Посушливість клімату у серпні в межах більшості 
облікових територій сприяла концентрації водно-болотних птахів на найбільш крупних 
водоймах. Можливо, що деякі види птахів могли затриматись у реґіонах, де умови 
існування для водолюбного орнітокомплексу були на початку серпня кращими. Більш 
детальна характеристика погодних умов наведена в літературі [7-15].  

Чисельність жовтоногого мартина на всьому Азово-Чорноморському реґіоні 
оцінюється у 56-90 тис. гніздових пар [3], але основні гніздові скупчення цих птахів 
розташовуються в угіддях Азово-Чорноморського узбережжя України та Росії [4,5]. На 
території України в Азово-Чорноморському басейні в 1998 р. гніздова чисельність 
становила – 28226 пар, з них у Північно-Західному Приазов’ї – 8607 пар, на Сиваші – 
4627 пар, по затоках півдня Криму – 13582 пар, на Тузловських ВБУ – 1060 пар та в 
дельті Дунаю – 350 пар [6]. Відсоткове співвідношення чисельності L. cachinnans 
наведено на рис 1.  

Рис. 1. Розподіл L.cachinnans на різних водоймах регіону в гніздовий сезон
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Жовтоногий мартин є рідким на гніздуванні в дельті Дністра, а на Тілігульському та 
Куяльницькому лиманах з початку 90-х рр. вид перестав гніздуватися. Підйом 
пташенят на крило в основної маси жовтоногих мартинів припадає на кінець травня-
початок червня. У кладці жовтоногого мартина від 1 до 5-ти яєць, у середньому 3. 
Середній коефіцієнт виводковості  пташенят – 1,8 - 2 на одну батьківську пару. Таким 
чином, чисельність виду в Азово-Чорноморському регіоні України після вилуплення 
пташенят складає 112904 особин, з них Північно-Західному Приазов’ї – 34428 особин, 
на Сиваші – 18508 ос., по затоках півдня Криму – 54328 ос, на Тузловських ВБУ – 
42340 ос., у дельті Дунаю – 1400 ос. Літні обліки птахів враховували після гніздову 
чисельність жовтоногого мартина в серпні 2004, 2006, 2009 рр. [6]. Влітку відбувається 
зростання видової різноманітності мартинових птахів за рахунок прилітних видів 
мартинів роду Larus та крячків родів Chlidonias та Sterna, які не зимують на  території 
України.  

Серпень 2004 р. був надзвичайно вологим. У цього року зареєстровано 15 видів 
мартинових птахів загальною чисельністю – 363948 ос. Найбільшу чисельність 
відмічено у таких видів: L. cachinnans – 35212 oc., L. ridibundus – 131577 та Sterna 
hirundo – 10586 ос. Встановлено, що після закінчення гніздового сезону молоді та 
дорослі мартини Північно-Західного Приазов’я починають міграцію в південно-
західному та південно-східному напрямку. Так, чисельність виду в межах Північно-
Західного Приазов’я становить 5580 ос.; з них на Молочанських – 1022 ос., Утлюкських 
– 829 ос., Північно азовських ВБУ – 3270 ос. Північне Приазов’я є шляхом міграції 
азовських мартинів до узбережжя Росії [3,4]. Відмічено зростання чисельності на 
Сиваші: Західний – 441 ос., Центральний – 1056 ос., Східний – 10123 ос. Інші водойми 
цього сезону для жовтоногого мартина були рівнозначні, його чисельність, на кожній з 
них підтримувалась у межах 4100 – 4550 ос. Лише на Дністровських ВБУ його 
чисельність була невеликою – 567 ос. (рис. 2.). 
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Рис. 2. Чисельність жовтоногого мартина на ключових водно-болотних угіддях 
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Літній сезон 2006 р. на території південної частини території України був доволі 
посушливим. У серпні 2006 р. зареєстровано 14 видів мартинових птахів загальною 
чисельністю – 238107 ос. Найбільшу чисельність відмічено в: L. cachinnans – 25180 oc., 
L. ridibundus – 45051 ос., Sterna hirundo – 17149 ос. та Chlidonias leucopterus – 31891 ос. 
Однак, цього року, у порівнянні із попередніми, більша частина. L. cachinnans - 16517 
ос. затримується в межах Північно-Західного Приазов’я; з них на Молочанських – 3259 
ос., Утлюкських – 479 ос., Північно-азовських ВБУ – 12779 ос. та зберігається 
схильність до міграції у південно-західному та південно-східному напрямках. Загальна 
чисельність виду на Сиваші  цього року склала 5441 ос: з них на  Західному Сиваші – 
887 ос., Центральному – 1588 ос., Східному – 2966 ос. У межах ЧБЗ чисельність 
жовтоногого мартина становила – 1828 ос., на Дунайських ВБУ - 940 ос. На решті 
водоймищ цього сезону, на наш погляд, були менш сприятливі умови для даного виду і 
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його чисельність, на кожній з них підтримувалась у межах від 7 до 200 ос. -  Тузловські, 
Дністровські та Одеські ВБУ (рис. 2.). 

Улітку 2009 р. зареєстровано 16 видів мартинових птахів загальною кількістю 133341 
ос., серед них найчисельнішими є також: L. cachinnans – 25320 oc., L. ridibundus – 56563 
ос., Chlidonias leucopterus – 8479 ос., Sterna hirundo – 14452 ос. На Дунайських ВБУ 
відмічено 2706 ос. жовтоногого мартина, Тузловських ВБУ – 490 ос., Дністровських 
ВБУ – 379 ос., Одеських ВБУ – 2456 ос. ЧБЗ – 487 ос. В межах Північно-Західного 
Приазов’я відмічено 8281 ос. жовтоногого мартина  з них на Утлюкських ВБУ – 779 
ос., Молочанських ВБУ – 1251 ос., Північно азовських ВБУ – 6251 ос. На Сиваші 
відмічено 10521 ос., з них на Західному – 175 ос., Центральному – 6520 ос., Східному – 
3826 ос. Молоді і дорослі мартини певний час тримаються в межах гніздових колоній, а 
потім здійснюють переміщення. Мартини покидають місця гніздування та починають 
кочувати наприкінці червня -  початку серпня, внаслідок чого, чисельність виду в 
реґіоні починає скорочуватись. Кочуючи птахи реєструються наприкінці літнього 
періоду по всьому Чорноморському узбережжю, від Керченської протоки до м. Сочі і 
далі, на південний захід до дельти Дунаю. Наприкінці липня жовтоногий мартин 
з’являється у центральній частині Краснодарського краю. В акваторії Чорноморських 
лиманів у цей період концентрується від 5500 до 8000 особин [4].    

Результати зимових обліків птахів вказують на ще більше скорочення чисельності 
жовтоногого мартина на водоймах. Це пояснюється погодними умовами, які 
спричинюють промерзання водойм. Унаслідок дії екстремальних чинників, більш-менш 
рівномірне розподілення чисельності жовтоногого мартина на водоймах змінюється на 
концентрацію птахів по звалищах побутових відходів, полях та тваринницьких фермах, 
оскільки в цих місцях легше здобути корм. За результатами щорічних Різдвяних обліків 
птахів, протягом зимового сезону 1997-1998 рр. в Азово-Чорноморському регіоні 
України зареєстровано 4 види птахів родини Мартинових (Laridae) загальною 
чисельністю 27708 ос.; всі зареєстровані види є чисельними: L. cachinnans – 8311 oc., L. 
canus – 13702 oc., L. ridibundus – 2096 oc. (загальною чисельністю (рис. 3.). Погодні 
умови сприяли концентрації жовтоногого мартина на Сиваші – 2286 ос., Північно-
Західному Приазов’ї – 1607 ос., Дунайських ВБУ – 1348 ос., на території 
Чорноморського біосферного заповідника (ЧБЗ) – 1441 ос. (рис. 3.). 

Рис. 3. Чисельність жовтоногого мартина на ключових
 водно-болотних угіддях України у січні
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За результатами обліків птахів зимового сезону 1998-1999 рр. на півдні України ми 
маємо дещо обмежені данні. Зареєстровано 8 видів птахів родини Laridae загальною 
чисельністю 21162 ос., з них лише 3 види є масовими. L. cachinnans –11655 ос., L. canus 
– 2306 oc., L. ridibundus – 7177 oc.  Найчисельнішим видом є жовтоногий мартин, 
великі скупчення відмічено в дельті Дунаю – 3297 ос. та на території ЧБЗ – 4327 ос. На 
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лиманах Північно-Західного Причорномор’я L. cachinnans тримався групами по 100-
700 ос. Це пояснюється промерзанням більшості водойм та рясним сніговим покривом. 
За наявності льодового покриву на водоймах  птахи збираються поблизу ополонок. 

За результатами обліків птахів протягом зимового сезону 1999-2000 рр. на ключових 
ВБУ південної частини території України зареєстровано 7 видів птахів родини 
Мартинових (Laridae) загальною чисельністю 22332 ос.; з них лише 3 види є 
чисельними: L. cachinnans – 9987 oc., L. canus – 6304 oc., L. ridibundus – 5535 oc. 
Найбільшу чисельність жовтоногого  мартина відмічено на Одеських ВБУ 
(Хаджибейський  - 1800 ос. та Тілігульському лиманах – 1525 ос., на Молочному 
лимані – 1733 ос., та в районі ЧБЗ – 1660 ос., у дельті Дунаю - 894 ос. На решті водойм 
даний вид тримається групами по 5-220 особин. Зимового сезону 1999-2000 рр. на 
звалищах поблизу Кучурганського лиману відмічено  27 ос. жовтоногого мартина.  

За результатами обліків птахів зимового сезону 2000-2001 рр. зареєстровано 8 видів 
птахів родини Мартинових (Laridae) загальною чисельністю 52870 ос.; з них 3 види є 
чисельними: L. cachinnans – 34855 oc., L. canus –11538 oc., L. ridibundus – 5963 oc. 
Висока чисельність мартинів пояснюється періодичністю змін відлиги та морозів і 
обширністю території обліків. Найбільшу чисельність жовтоногого мартина відмічено 
на: Одеських ВБУ – 17122 ос, з них на лиманах Тілігульському - 13805 ос. Сухому – 
1000 ос., Молочанських ВБУ – 4656 ос. та прилеглих до них урбо- та агро ландшафтів, 
звалищах та приморських косах – 4750 ос. На Присивашші в даний період 
зареєстровано 5946 ос, у північній частині Сиваша та передгір’ях Криму  - 1680 ос. 
даного виду. На інших водоймах цієї зими мартини тримаються купками від 5 до 500 
особин. Зимового сезону 2000-2001 рр. у м. Мелітополь  відмічено 80 ос., звалищі м. 
Мелітополя – 500 ос., селищних звалищах – 180 ос., тваринницьких фермах – 46 ос. 
[14,15]. Звалища стали основним місцем харчування жовтоногих та сизих мартинів, 
чисельність яких тримається в останні роки на стабільному рівні. Обліки показали, що 
на берегах Молочного лиману та Азовського моря харчуються одиночні мартини, а 
скупченнями  - на звалищах та неприбраних полях соняшника [16]. 

За результатами обліків птахів зимового сезону 2002-2003 рр. зареєстровано 8 видів 
птахів родини Мартинових (Laridae) загальною чисельністю 44812 ос.; з них 
чисельними є: L. cachinnans – 18022 oc., L. canus - 21436 oc., L. ridibundus – 5349 oc. 
Основну кількість мартинів зареєстровано на Одеських лиманах – 8652 ос., та в 
південно-західній частині Криму – 9002 ос. На решті ВБУ жовтоногий мартин 
тримається купками по 1-200 особин. У Приазов’ї цього сезону внаслідок  суворих 
погодних умов відмічено лише 1 вид мартинів L. canus – 3004 особин. Значна частина 
мартинів через морозну погоду та майже повсюдний сніговий та льодовий покрив 
відкочувала до більш сприятливих за умовами ділянок. У пошуках місць із ряснотою 
харчів мартини залітають до міських звалищ м.Бердянська, м.Мелітополя, м.Одеси. 
При відсутності снігового покриву, шукають їжу на неприбраних 
сільськогосподарських полях, де жовтоногий мартин виступає як збирач, з одного боку, 
та як мисливець - з іншого, оскільки полює на мишовидних гризунів.  

За результатами обліків птахів зимового сезону 2005-2006 рр. зареєстровано 4 види 
птахів родини Мартинових (Laridae) загальною чисельністю 22079 ос.; з них 
чисельними є: L. cachinnans – 3584 oc., L. canus – 8207 oc., L. ridibundus – 5349 oc. 
Найбільшу чисельність жовтоногого мартина зареєстровано на Дунайських ВБУ – 1218 
ос. та в Північному Приазов’ї  - 1315 ос. На решті ВБУ цього зимового сезону 
жовтоногий мартин тримається купками  по 14-330 особин. З огляду на відносно 
невелику кількість мартинів на водоймах, можна зробити припущення, що значна їхня 
частина в період різкого похолодання, коли на водоймах мало або зовсім відсутні 
ополонки, а поля вкриті снігом, відлітають до звалищ та тваринницьких ферм; а при 
відсутності снігу  - до урбо- та  агроландшафтів.  
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ВИСНОВКИ 

1. Виявлено, що на фоні загального росту чисельності та її високого рівня в останні 
два десятиріччя, внаслідок дії природних та антропогенних чинників, чисельність 
птахів варіює, відбуваються значні переміщення жовтоногого мартина як у межах 
Північно - Західного Приазов’я, так і в межах обміну між Приазов’ям та Північно-
Західним і Південно-Східним Причорномор’ям, іде перерозподіл особин у різні 
сезони року. 

2. Встановлено гніздову чисельність жовтоногого мартина в Азово-Чорноморському 
реґіоні України  котра склала  – 28226 пар, з них у Північно-Західному Приазов’ї 
– 8607 пар (30,4 %), на Сиваші – 4627 пар (16,4 %), по затоках півдня Криму – 
13582 пар (48,1 %), на Тузловських ВБУ – 1060 пар (4 % ) та в дельті Дунаю – 350 
пар (1,3 %). Вклад північно-азовських мартинів досить великий, особливо в 
гніздовий період. 

3. Визначено чисельність жовтоногого мартина в Азово-Чорноморському реґіоні 
України після вилуплення пташенят складає 112904 особини, з них Північно-
Західному Приазов’ї – 34428 ос., на Сиваші – 18508 ос., по затоках півдня Криму 
– 54328 ос, на Тузловських ВБУ – 42340 ос., у дельті Дунаю – 1400 ос.  

4. Зареєстровано, що в зимовий період спостерігається скорочення чисельності 
жовтоногого мартина  на різних водно-болотних угіддях України, чисельність 
виду взимку становила 1997-1998 рр. – 8311 ос., 1998 -1999 рр. – 11655 ос.. 1999-
2000 рр. – 9987 ос., 2000-2001 рр. – 34855 ос., 2002-2003 – 18022  ос.   

5. Встановлено, що найважливішими для птахів в зимовий період є погодні 
чинники: температура повітря, розподілення льодового поля та наявність 
снігового покриву, що впливають на характер добування, кількість і досяжність 
кормів. Узимку найбільшу цінність для жовтоногого мартинів представляють 
солоні водойми Сиваш, Одеські лимани та серед прісноводних - гирла Дунаю і 
Дністра, де навіть при значних морозах зберігаються ополонки, і мартини 
концентруються поблизу цих ділянок. Улітку визначними для мартинів є 
гідрологічний режим водойми та кількість опадів, що визначають успішність 
гніздування виду. 
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ЗООКУЛЬТУРА МИСЛИВСЬКОГО ФАЗАНА В УКРАЇНІ 

Корж О.П., к.б.н., доцент, Фролов Д.О., аспірант 

Запорізький національний університет 

Серед найважливіших проблем зоокультури мисливського фазана слід відзначити 
недотримання технології вирощування в умовах дичеферми, відсутність селекційної 
роботи, випуск без попередньої перетримки та планування раціонального використання 
інтродуцентів. Виникає необхідність оптимізації функціонування мережі існуючих 
фазанаріїв шляхом їх інтеграції та обміну досвідом, чому сприяло б прийняття 
загальнодержавної програми розвитку фазанівництва та зоокультури в цілому. 

Ключові слова: зоокультура, мисливський фазан, технологія вирощування, інтродукція, штучне 
розведення дичини. 
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Корж А.П., Фролов Д.А. ЗООКУЛЬТУРА ОХОТНИЧЬЕГО ФАЗАНА В УКРАИНЕ / 
Запорожский национальный университет, Украина 
Зависимость качества Среди наиболее важных проблем зоокультуры охотничьего фазана 
следует отметить несоблюдение технологи выращивания в условиях дичефермы, отсутствие 
селекционной работы, выпуск без предварительной передержки и планирования 
рационального использование интродуцентов. Возникает необходимость оптимизации 
функционирования сети существующих фазанариев путем их интеграции и обмена опытом, 
чему способствовало б принятие общегосударственной программы развития фазановодства 
и зоокультуры в целом. 

Ключевые слова: зоокультура, охотничий фазан, технология выращивания, интродукция, 
исскуственое дичеразведение. 

Korzh A.P., Frolov D.A. ZOOKALTYRA HUNTING PHESANTS IN UKRAINE / Zaporizhzhya 
national university, Ukraine 

Among the most important problems of a pheasant hunting zookultury note non-growing 
technology in dichefermy, the lack of breeding, production distortions and without pre-planning of 
rational use of exotic species. There is a need to optimize the network of existing fazanariev 
through their integration and sharing of experiences, facilitated by the adoption of a national 
program used fazanovodstva development and zookultury as a whole.  

Key words: zookaltura, pheasants hunting, cultivation technology, introduction, artificial 
dicherazvedenie 

ВСТУП 

Останнім часом спостерігається суттєве зменшення кількісного та якісного складу 
мисливських ресурсів, особливо в країнах зі значним антропогенним навантаженням на 
природні екосистеми. Багато в чому відсутність дичини пов’язана з низькою 
репродуктивною ємністю угідь, що й зумовлює слабку здатність тварин до відтворення 
та відсутність стабільного природного приросту тварин. Особливого значення ця 
проблема набуває в мисливських господарствах, які працюють за інтенсивною 
системою [1]. Також слід враховувати, що мисливські види зазнають подвійного 
антропогенного навантаження: при безпосередньому вилученні частини популяції (в 
першу чергу під час полювання), а також внаслідок перетворення середовища 
існування (вплив сільського, лісового господарства тощо) [2].  

В умовах суттєвого антропогенного перетворення екосистем саме використання 
методів зоокультури є ефективним засобом підтримання природних популяцій на 
стабільному рівні, що дозволяє їх активно експлуатувати. Застосування цих методів 
підмінює природний процес відтворення видів, забезпечуючи насичення природних 
екосистем відповідними представниками фауни.  

 Самий термін зоокультура (від «зоо»  тварина та «культура»  в сенсі обробки, 
догляду тощо) запропоновано у 1986 році Є.Є. Сироєчковським [3]. Розуміють під ним 
групу тварин будь-якого систематичного рангу, що культивується упродовж значної 
кількості поколінь. По-суті, це будь-яка група тварин, відносно якої людина проявляє 
піклування, забезпечуючи їх тривале розмноження в поколіннях. 
Історично склалося, що одним із перших та найпоширеніших зараз у світі об’єктів 
зоокультури з дичини є мисливський фазан (Рhasianus colchicus). Незважаючи на те, що 
Україна ще за часів Радянського Союзу вважалася найперспективнішою щодо розвитку 
фазанівництва [4], його сучасний стан неможна вважати задовільним. 

Лише за 20 років з 1951 по 1971  на Україні було випущено 72409 фазанів, що на думку 
І.Є. Літуса [5] є достатнім для забезпечення суцільного його поширення країною. 
Згідно його поглядів, в Україні розселення фазана стримують лише біотичні фактори, а 
кліматичні лімітуючої дії практично не мають. Але аналіз останніх років показує, що 
чисельність в природі цього виду не перевищує 320 тисяч голів [6]. Таке поголів’я 
можна вважати задовільним лише для однієї – двох південних областей, а не для країни 
в цілому. Це зумовлює актуальність аналізу сучасного стану фазанівництва в державі та 
пошук шляхів його оптимізації. 
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Метою роботи був пошук вузьких місць зоокультури мисливського фазана в Україні 
задля оптимізації та підвищення ефективності цієї галузі народного господарства. 

1. СТРУКТУРА ЗООКУЛЬТУРИ МИСЛИВСЬКОГО ФАЗАНА 

Згідно поглядів О.С. Габузова [7], зоокультура має чотири рівні свого розвитку (рис. 1). 
Найпростішою формою, яка з’явилася ще до формування сільського господарства 
близько 20 тис років тому, є система регламентації використання дичини. Здобування 
певних видів забороняється взагалі (накладається табу), для інших – виділяється 
певний час; охороняються місця існування певних тварин. Зараз ця сходинка 
зоокультури не тільки не зникла, але й набула якісно нового розвитку та представлена 
законодавчою базою, нормативами, правилами, міжнародними угодами щодо 
раціонального використання, збереження та відновлення тваринного світу. 

Другим рівнем розвитку зоокультури є застосування біотехнічних засобів для 
покращення умов існування, репродукції та підтримання чисельності тварин – тобто 
біотехнія в широкому розумінні цього терміна.  

 

Рис. 1  Рівні розвитку зоокультури 
* - для повністю одомашнених тварин, згідно «Конвенції про біологічне різноманіття», 

середовище, в якому вони з’явилися, вважається природним. 

Наступним етапом розвитку зоокультури стає розведення тварин у штучних умовах. 
По-суті, саме цей етап і розуміють як зоокультуру у вузькому тлумаченні терміна. Слід 
визнати, що всі попередні етапи зоокультури в тому чи іншому вигляді присутні й на 
цьому рівні її розвитку. Але розведення в штучних умовах вимагає від людини значно 
більших витрат ресурсів для підтримання популяцій певних видів тварин. У деяких 
випадках достатнім виявляється утримання тварин на спеціально огороджених 
ділянках, де усунено вплив хижаків та деяких інших негативних факторів. Найбільш 
яскравим прикладом подібного підходу виявляється так зване ранчо, призначене для 
підтримання на спеціальних територіях підвищеної щільності копитних.  

І найвищим рівнем розвитку зоокультури О.С. Габузов [8] вважає процес доместикації, 
одомашнення тварин. Його специфіка полягає в тому, що людина проявляє піклування 
упродовж всього життя як свійських тварин, так і тих, що постійно мешкають поряд із 
нею.  
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Треба додати, що всі означені рівні розвитку зоокультури є надзвичайно 
взаємопов’язаними, оскільки спираються на різні форми піклування людини про 
тварин. Навіть сільськогосподарське виробництво не може обійтися без відповідної 
законодавчої бази та застосування інших елементів нижчих рівнів зоокультури.  

Для популяції мисливського фазана означені рівні зоокультури будуть мати як різний 
зміст, так і неоднакові наслідки (рис. 2). Таким чином, перший рівень зоокультури, 
який передбачає лише законодавче регламентування строків та об’ємів використання 
популяції даного виду, може створити умови тільки для його потенційного існування. 
Нажаль, якщо обійтись лише застосуванням цього рівня, очікувати зростання популяції 
мисливського фазана не варто.  

 

Рис. 2  Різні рівні розвитку зоокультури мисливського фазана  
та їх значення для стану популяції 

Другий рівень забезпечує компенсацію дії деяких лімітуючих факторів, що створює 
потенційну можливість стабільного існування популяції на відповідній території. При 
цьому рівень чисельності популяції скоріш за все буде на досить низькому рівні. Якщо 
посилити дію першого рівня зоокультури  шляхом застосування законодавчого 
лімітування норм здобичі чи навіть закриттям полювання на певний строк тощо, скоріш 
за все це не дасть очікуваного результату. Пояснити низьку ефективність подібних 
кроків можна тим, що реалізація репродуктивного потенціалу мисливського фазана в 
антропогенному ландшафті виявляється надзвичайно низькою, через що приросту може 
не вистачати навіть на перекривання природної смертності (за даними О.С. Габузова [9] 
– не більш 0,5%). Проте, деяка кількість цього виду може досить стабільно існувати в 
угіддях у продовж значного часу, не даючи потрібного для полювання приросту.  

Зовсім протилежний результат ми можемо отримати від застосування третього рівня 
зоокультури – штучного розведення дичини. Оскільки розведення дичини в штучних 
умовах з подальшою інтродукцією в угіддя підміняє процес природного розмноження, 
такий підхід забезпечує мисливців необхідною кількістю дичини  до сезону полювання. 

Зміст четвертого рівня зоокультури полягає у вирощуванні фазана для подальшого 
використання з кулінарною метою (інколи й з іншою, але подібне застосування є менш 
розповсюдженим). Зараз у світі цей напрям активно розвивається, зокрема отримано 
спеціальні м’ясні форми фазанів [10]. Використання цього рівня зоокультури робить 
мисливського фазана доступним не тільки для мисливців та їхніх сімей, а також для 
широкого кола споживачів. 



58 

Біологічні науки 

Слід відзначити, що всі чотири рівні дуже тісно пов’язані між собою, являючи по суті 
єдине ціле, що ми й намагалися відобразити на схемі. Більше того, кожний наступний 
рівень зоокультури спирається на попередній, вбираючи в себе основні компоненти 
попереднього. Звісно, в багатьох випадках новий рівень вимагає відповідної 
перебудови попередніх. Так, при застосуванні засобів штучного розведення дичини 
виникає реальна потреба закріпити за мисливськими господарствами право власності 
на вирощену дичину, дозволивши їм використовувати її на свій розсуд. Також, при 
цьому значно змінюється біотехнічна складова – з’являється потреба в нових спорудах 
тощо. Вирощування фазанів «на м’ясо» кардинально перебудовує вертикаль 
зоокультури цього виду в цілому, перелаштовуючи її під потреби виробництва.  

2. ОСОБЛИВОСТІ ШТУЧНОГО РОЗВЕДЕННЯ ФАЗАНА В УКРАЇНІ 

Основною метою третього рівня зоокультури (штучного розведення) є насичення угідь 
дичиною до сезону полювання. До його основних завдань відносяться:  
1) отримання відповідної кількості життєздатної молоді з властивостями, 
необхідними для нормального існування тварин у природному середовищі;  

2) успішне здійснення інтродукції з досягненням максимально можливої виживаності 
тварин у природних умовах, принаймні до моменту їх відстрілу;  

3) раціональне мисливськогосподарське використання інтродуцентів.  

Кожному завданню відповідає свій розділ штучного розведення дичини: зоотехнічний, 
біотехнічний та мисливськогосподарський (рис. 3). 

Усі три названі етапи мають свою специфіку й вимагають докладних теоретичних та 
практичних розробок для мисливського фазана. Крім цього, будь-який отриманий 
досвід щодо його використання потребує відповідного підлаштування до специфічних 
умов конкретної країни (враховуючи не лише кліматичні особливості, але й стан 
економіки, розвиненість інфраструктури й навіть культурну спадщину). 

Зоотехнічний розділ вирішує три основних завдання: утримання, годування та 
розведення фазна в штучних умовах. Особливістю цього розділу є поєднання двох 
діаметрально протилежних напрямків: 1) доместикації у штучних умовах та 
2) збереження якостей, у першу чергу поведінкових реакцій, властивих диким родичам. 
Пов’язане це з тим, що, з одного боку, успішне відтворення на дичефермі можливе 
лише у випадку адаптації батьківського поголів’я мисливських фазанів до умов 
штучного утримання, годування тощо, що є неможливим без певного ступеня 
доместикації (принаймні, синантропізації). Із іншого боку, товарний молодняк, що 
вирощується для подальшого випуску в природне середовище, потребує спеціальних 
заходів, які б дозволили запобігти подібним процесам «приручення».  

Біотехнічний розділ передбачає заходи щодо підбору та здійснення оцінки якості угідь 
із метою подальшої інтродукції фазана, вирощеного в штучних умовах; технологію 
випуску; необхідні біотехнічні заходи, які б забезпечували можливість швидкого 
здичавіння та подальшої адаптації до умов природного середовища. При цьому 
звертають особливу увагу на наявність водопоїв, укриттів, загальну мозаїчність угідь. 

Мисливськогосподарський розділ є заключним етапом усього циклу штучного 
розведення фазана, від якості виконання якого залежить безпосереднє раціональне 
використання інтродуцентів. Він передбачає визначення специфіки організації 
полювання, формування оптимальної структури популяцій інтродуцентів, строки 
полювання й навіть організацію переробки отриманої продукції. Для мисливського 
фазана в умовах України виникає потреба навіть в цьому розділі враховувати місцеві 
екологічні умови й можливість існування тварин упродовж всього року. 
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Рис. 3. Схема співвідношення різних розділів штучного розведення дичини  
(за О.С. Габузовим, 1992, зі змінами) [11] 

Для кращого розуміння вузьких місць зоокультури мисливського фазана нами було 
розроблено схему структури штучного вирощування мисливського фазана (рис. 4). 
Третій рівень зоокультури для цього виду складається з двох незалежних блоків: для 
дичеферми та для мисливського господарства.  

Перший блок (дичеферма) в повному обсязі відповідає зоотехнічному розділу 
штучного розведення дичини. Робота дичеферми з розведення фазанів є циклічною та 
передбачає поняття сезону й міжсезоння. До сезону відноситься підготовка сімей до 
яйцекладки та репродукція батьківського поголів’я, інкубація яєць, отримання та 
вирощування молодняку. Закінчується сезон отриманням ремонтного й товарного 
молодняка та переведенням птахів до зимових садів (вересень-жовтень).  

До другого блоку входять біотехнічний та мисливогосподарський розділи. На схемі 
вони об’єднані, оскільки обидва здійснюються в межах роботи мисливського 
господарства.  

Найважливішими елементами є своєчасне забезпечення відповідних біотехнічних 
заходів, правильне здійснення інтродукції та відповідне використання інтродуцентів.  
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Рис. 4  Схема співвідношення зоотехнічного, біотехнічного та 
мисливськогосподарського розділів штучного вирощування мисливського фазана. 
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Зворотний зв’язок з дичефермою може полягати в оновленні батьківського поголів’я 
шляхом відловлювання в природних умовах плідників. Виведення тварин із 
зоокультури передбачає не лише використання фазанів з кулінарною метою, але й 
виготовлення опудал тощо. 

Серед існуючих проблем зоокультури мисливського фазана в Україні найбільш 
гострою є недотримання технології його вирощування. Згідно результатів вивчення 
роботи вітчизняних фазанаріїв, слід зазначити, що в першу чергу відбувається 
недотримання технології годування та утримання. Технологія годування не 
витримується через використання неякісних чи низькопротеїнових кормів, не вчасне 
переведення на відповідний раціон. До основних проблем утримання відносяться 
порушення щільності посадки, освітлення, температурний режим. Слід зазначити, що 
на жодному фазанарії не проводиться необхідна селекційна робота, в багатьох випадках 
навіть тварини різних форм утримуються спільно.  

Не менш важливими є проблеми, що виникають стосовно майбутніх інтродуцентів, 
зокрема це неправильне транспортування та «випуск з коліс» (без перетримки й 
адаптації тварин). Окремою проблемою є відсутність підготовки угідь до прийому 
інтродуцентів та планування мисливським господарством їх подальшого раціонального 
використання. 

Перспективним є створення в межах держави узагальненої програми розвитку 
фазанівництва. Саме це дозволить покращити контроль за продукцією, налагодити 
селекційну роботу, методичне забезпечення окремих господарств (яке найбільш гостро 
стоїть у дрібних фазанаріях), забезпечити централізований обмін батьківським 
поголів’ям, замовленнями на продукцію тощо. 

ВИСНОВКИ 

1. Чотири рівні зоокультури мисливського фазана дуже тісно пов’язані між собою, 
являючи по суті єдине ціле: кожний наступний рівень спирається на попередній, 
вбираючи в себе його основні компоненти.  

2. Особливістю зоокультури мисливського фазана в Україні є те, що при досить 
значному накопиченому досвіді та наявних теоретичних розробках, сучасний стан 
зоокультури даного виду є незадовільним. 

3. Серед найважливіших проблем зоокультури мисливського фазана слід відзначити 
недотримання технології вирощування в умовах дичеферми, відсутність 
селекційної роботи, випуск без попередньої перетримки та відсутність 
планування раціонального використання інтродуцентів. 

4. Виникає необхідність оптимізації функціонування мережі існуючих фазанаріїв 
шляхом їх інтеграції та обміну досвідом, чому сприяло б прийняття 
загальнодержавної програми розвитку фазанівництва та зоокультури в цілому. 
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ДИНАМІКА ПОПУЛЯЦІЙ І АНАЛІЗ ЧИННИКІВ, 
 ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ХИЖИХ І КОПИТНИХ  

НА СХОДІ УКРАЇНИ 

Смірнова І. О., аспірант, Бугло Д.О., аспірант, Домніч А. В., аспірант, 
Петриченко В. В., ст. викладач 

Запорізький національний університет 

Розглянуті зміни чисельності копитних і хижих ссавців та зв’язки з обсягами їх вилучення 
на сході України. Проведений аналіз експлуатації популяцій копитних і хижих. Визначено 
вплив браконьєрства на популяції копитних. Припускається, що популяція вовка та 
незаконне полювання людини діють як основні чинники, що лімітують зростання 
чисельності окремих видів копитних.  

Ключові слона: хижі, копитні, динаміка чисельності, вилучення, браконьєрство 

Смирнова И. А., Бугло Д. О., Домнич А. В., Петриченко В. В. ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИЙ И 
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЧИСЛЕННОСТЬ ХИЩНЫХ И КОПЫТНЫХ НА 
ВОСТОКЕ УКРАИНЫ / Запорожский национальный университет, Украина 
Рассмотрены изменения численности копытных и хищных млекопитающих и связь с 
объемами их изъятия, на востоке Украины. Проведён анализ эксплуатации популяций 
копытных и хищных. Определено влияние браконьерства на популяции копытных. 
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Предполагается, что популяция волка и незаконная охота человека действуют как основные 
факторы, лимитирующие рост численности отдельных видов копытных.  

Ключевые слова: хищные, копытные, динамика численности, изъятие, браконьерство 

Smirnova I. A., Buglo D. A., Domnich A.V., Petrichenko V. V. DYNAMICS OF POPULATIONS 
AND ANALYSIS OF FACTORS THAT INFLUENCING ON LARGE PREDATORY AND 
HOOFED ANIMALS  IN THE EAST OF UKRAINE / Zaporizhzhya national university, Ukraine. 

The analysis of operation of populations of hoofed animals and predatory is carried out. Influence 
of poaching on populations of hoofed animals is defined. It is supposed, that population of a wolf 
and illegal hunting of the person operate as major factors limiting growth of number of separate 
species of hoofed animals.  

Key words: predatory, hoofed animals, dynamics of number, withdrawal, poaching 

ВСТУП 

У наш час стан популяцій мисливських видів в Україні залежить від дії антропогенних 
факторів. Пряма експлуатація диких тварин людиною, в залежності від різних чинників 
і в першу чергу — від соціального становища, може змінюватися в дуже великих межах 
[1]. Особливо це стосується ландшафтів зі значним ступенем трансформацій, які 
зумовлені діяльністю людини. При цьому, на наш погляд, найкраще характеризує 
рівень експлуатації мисливської фауни саме показник чисельності та особливо 
щільності тварин і їх відхилення від норм, встановлених для певних типів угідь. На 
території антропогенних ландшафтів сходу України проаналізовано показники 
чисельності та вилучення хижих і копитних. Серед останніх слід виділити такі види як, 
лось, олень шляхетний, козуля, та кабан, так як вони визнані найбільш цінними 
мисливськими видами [2] і тому визначення чинників що викликають зміни їх 
кількісного складу мають важливе значення. 

Аналіз чисельного складу поголів’я копитних загалом по території України проводили 
А. М. Волох [3], В. І. Домніч [4], С. В. Межжерін [5]. Аналіз поголів’я хижих на 
території європейської частини колишнього СРСР був зроблений у кінці 60- початку 
80-х років [6, 7] а також для території України в цілому [8, 9]. На початку 2000-х років 
у Луганській області було проведено дослідження харчового раціону вовка та 
особливості його розповсюдження на території цієї адміністративної одиниці [10]. 
Також проводився порівняльний аналіз популяцій копитних та хижих різних регіонів 
України [11] з визначенням аспектів хижацтва вовка в окремих лісомисливських 
областях [12].  

Таким чином, можемо відмітити, що аналіз популяцій копитних та хижих ссавців було 
зроблено або по Україні в цілому, або по одиничним видам на окремих територіях 
східних областей. Тому метою цієї роботи було проведення глибокого дослідження 
динаміки чисельності та визначення чинників, що впливають на кількісний склад 
вищезазначених видів хижих і копитних у антропогенних ландшафтах східного регіону 
України. 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ 

У якості об’єктів, що досліджувалися були обрані такі види копитних, як представники 
родини Оленячих (Cervidae) козуля (Capreolus capreolus L., 1758), олень шляхетний 
(Cervus elaphus L.,1758), олень плямистий (Cervus nippon n. Temminsk, 1838) лось (Alces 
alces L., ), та родини Свинячих (Suidae) - дикий кабан (Sus scrofa L., 1758). Хижі (род. 
Canidae) ссавці були представлені вовком (Canis lupus L., 1758) та лисицею (Vulpes 
vulpes L., 1758). Для аналізу чисельності та рівня вилучення з популяцій були 
використані матеріали статистичної звітності за період 1990-2009 pp. у Донецькій, 
Луганській та Харківський областях. При розрахунку чисельності та щільності було 
визначено їх середнє значення по окремим десятирічним періодам (1990-1999, 2000-
2009), а також за весь період аналізу. Це дало можливість визначити загальні напрямки 
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змін, в залежності від періоду існування популяцій, як на окремих територіях так і по 
східному регіону взагалі. 

Вплив незаконного полювання було визначено за протоколами з порушень правил 
полювання за період 1998-2009 рр. Статистична обробка даних була виконана за 
допомогою програми математичного аналізу «Statistica 6». 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

Зміни чисельності хижаків на території східних областей України не мають загальних 
спільних тенденцій. Так у динаміці кількісного складу поголів’я лисиці за період 1990-
1999 р. найбільші значення спостерігаються на території Луганської області, але 
протягом наступних 10-ти років її щільність значно скорочується, до 1,05 ос./1000 га. 
(табл. 1). Схожі показники відмічені і для Харківської області. В Донецькій області, 
навпаки, відмічено поступове зростання щільності поголів’я, з 1,32 ос./1000 га у період 
1990-1999 р. до 2,07 ос./1000 га у 2000-2009 р. Відмітимо, що максимальні середні 
показники загалом по території сходу України мали найбільше значення у період 1990-
1999 рр. (рис. 1). 

Динаміка чисельності поголів’я вовка на території різних областей сходу також значно 
відрізняється. Тенденцію до зростання показників мають всі області, що підлягають 
аналізу. Але, якщо на територіях Луганської та Харківської областей поголів’я 
знижується на початку 2000-х років, то на території Донецької області з 2007 р. навпаки 
відбувається  зростання чисельності, до 327 особин у 2009 р. Максимальні середні 
значення у всі періоди аналізу має Луганська область (табл. 1, рис. 1). Мінімальні 
показники у початковий період аналізу були відмічені у Донецькій і Харківській 
областях і якщо у першому випадку поголів’я продовжує збільшуватися упродовж 
всього періоду аналізу, то у другому спостерігається зниження чисельності з 0,09 
ос./1000 га у 2003 до 0,06 ос./100 га у 2009 рр. На території Харківської області основне 
поголів’я вовка сконцентроване у східній та північно-східній частині степової зони, на 
межі з Росією (Белгородський район) та Донецькою, Луганською та 
Дніпропетровською областях [13]. Максимальна середня щільність виду відмічені у 
2000-2009 рр. – 0,08 ос./1000 га. 

Для всіх видів копитних характерна більша середня чисельність у перший період 
аналізу 1990-1999 рр., але кількісний розподіл на території різних адміністративних 
областей має свої особливості (табл. 1). Щільність лося стрімко знижується на протязі 
всього періоду, що підлягає аналізу з 0,14 ос./1000 га у 1990-1999 р. до 0,02 ос./1000 га 
у 2000-2009 рр. На початковому етапі максимальні показники відмічені у Луганській 
області (0,21 ос./1000 га), але у другий відрізок часу максимальна щільність 0,04 
ос/1000 га відзначена для Харківської області. Можливо це пов’язано з тим, що на 
території останньої більша площа лісових насаджень [14], що зумовлює кращі захисні 
умови для цього виду.  

Кількісний склад оленя благородного також має тенденцію до зменшення показників, 
але з кінця 90-х – початку 2000-х відмічена стабілізація чисельності на території всіх 
областей. Домінуючими за щільністю населення упродовж всього періоду аналізу 
являються Луганська та Харківська області, але як і у випадку з поголів’ям лося, на 
території останньої області чисельність переважає у 2000-2009 р. (табл. 1). Найбільш 
несприятливою для існування виду виявилася Донецька область, де олень був відсутній 
з 1992-1998 рр. (рис. 1). 

На початку періоду аналізу найбільша чисельність оленя плямистого була відмічена у 
Донецькій області, але у наступні роки кількісний склад виду зазнав найбільшого 
зниження саме на цій території. У 2000-2009 рр. переважаючі показники відмічені у 
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Харківській області, де  з початку другого періоду аналізу чисельність виду значно 
зростає (табл. 1). 

 

  

Рис. 1 Зміни чисельності популяцій хижих та копитних  
на сході України за 1990-2009 рр., особин 

Для більш розповсюджених видів, до яких відноситься козуля та кабан, характерні 
схожі зміни чисельності. Для цих видів максимальні значення відмічаємо у Харківській 
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області (2,75 ос./1000 га козуля, 0,94 ос./1000 га кабан) (табл. 1). Тенденція до 
зменшення поголів’я, яка притаманна всім видам копитних, що аналізуються у даній 
роботі, була відмічена до початку 2000-х рр., а на протязі наступного періоду поголів’я 
починає поступово відновлюватися. 

Таблиця 1 – Статичні кількісні показники популяцій основних видів мисливських 
тварин на території сходу України 

1990-1999 2000-2009 1990-2009 

ви
д адмін. 

області чисельність, 
ос. 

щільність, 
ос./1000 га 

чисельність, 
ос. 

щільність, 
ос./1000 

га 

чисельність, 
ос. 

щільність, 
ос./1000 

га 
Донецька 2661 1,32 4186 2,07 3424 1,7 
Луганська 4878 2,3 2233 1,05 3556 1,68 
Харківська 4540 1,72 2620 0,99 3580 1,36 

ли
си
ця

 

Схід 4026 1,78 3013 1,37 3520 1,58 
Донецька 37 0,02 168 0,08 103 0,05 
Луганська 190 0,09 218 0,1 204 0,1 
Харківська 68 0,03 180 0,07 124 0,05 во

вк
 

Схід 98 0,04 188 0,08 143 0,06 
Донецька 105 0,05 26 0,01 65 0,03 
Луганська 445 0,21 47 0,02 246 0,12 
Харківська 396 0,15 102 0,04 249 0,09 ло

сь
 

Схід 315 0,14 59 0,02 187 0,08 
Донецька 186 0,09 32 0,02 68 0,03 
Луганська 279 0,13 150 0,07 214 0,1 
Харківська 310 0,12 247 0,09 278 0,11 ол

ен
ь 

бл
аг
ор
од
ни
й 

Схід 276 0,12 143 0,06 210 0,09 

Донецька 239 0,12 65 0,03 142 0,07 
Луганська 160 0,08 96 0,05 124 0,06 
Харківська 142 0,05 167 0,06 156 0,06 ол

ен
ь 

пл
ям
ис
ти
й 

Схід 180 0,08 110 0,05 141 0,06 
Донецька 3387 1,68 2194 1,09 2790 1,38 
Луганська 4114 1,94 2169 1,02 3141 1,48 
Харківська 7963 3,02 6575 2,49 7269 2,75 ко

зу
ля

 

Схід 5155 2,21 3646 1,53 4400 1,87 

Донецька 1270 0,63 1164 0,58 1217 0,6 
Луганська 1940 0,91 932 0,44 1436 0,68 
Харківська 2656 1,01 2305 0,87 2480 0,94 ка

ба
н 

Схід 1955 0,85 1467 0,63 1711 0,74 

* вказані середні значення по східним областям України 

Показники вилучення вовка на території східних областей України з 1990 по 1999 рр. 
коливалися в межах 6-87 особин, що становило 16,5-48,8 % від загальної кількості 
поголів’я. Але найбільші відсотки вилучення були відмічені на початку періоду аналізу 
у 1990, 1991 рр. (317,4 та 90,7 %, відповідно), що скоріш за все було обумовлено 
недообліком чисельності викликаного різким зростанням останньої. На протязі 2000-х 
рр. середні показники добичі коливалися у межах 110-153 особин, а вилучення від 55,5 
до 86,7 % у 2008, 2006 рр., відповідно. Заходи по вилученню вовка впливають на 
зменшення його поголів’я на сході України і хоча між чисельністю та відсотком 
здобутих особин було виявлено слабку негативну залежність, але достовірно це 
доведено не було  (рис. 2 А). Таке явище можна пояснити декількома причинами. По 
перше - недостатнім обсягом вилучення тварин - 90-х рр., підґрунтям якого можна 
розглядати низький соціальний рівень, знецінення хутра хижих, низький рівень 
заробітної платні робітників мисливських господарств, відсутність грошових 
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заохочень, тощо. З другого боку, постійне зростання чисельності тварин можна 
обґрунтувати міграцією тварин з території Росі. За нашими спостереженнями, на 
протязі 5 останніх років у Харківській області на тих територіях де були відстріляні 
вовки, у продовж 2-3 тижнів знов з’являлися нові представники виду. 

На території сходу України найбільші середні обсяги вилучення лисиці спостерігалися 
у 2000-2009 рр. І якщо у 1990-1999 рр. з поголів’я вилучалося 21,3-54,9 % (804 ос. у 
1995 р. та 2565 у 1998 р.) то на протязі 2000-х рр. відсоток здобутих тварин становить 
89,6-159,1% (3331 ос. 2000 рр., 4042 ос. 2002 рр.). Особливо відмітимо, що 
антропогенний тиск у вигляді вилучення з поголів’я лисиці істотно впливає на зміни 
чисельності виду, що також було підтверджено даними кореляційного аналізу з 
високим ступенем достовірності (рис. 2 Б). Окремо відмітимо, що в деякі роки відсоток 
вилучених вовків та лисиць перевищує чисельні показники, що також було відмічено і 
для інших країн західної Європи [15; 16]. 

Проаналізувавши показники чисельного складу поголів’я копитних на території сходу 
України, в місцях їх мешкання за період з 1990 по 2009 рр., можна сказати що у 
більшості випадків була відмічені низька щільність. Ще у 60-80-х рр. минулого 
сторіччя І. Г. Гурський [7] відзначав, вплив вовка на популяції мисливських та 
сільськогосподарських тварин дуже великий. Враховуючи, що вовк є найкрупнішим 
хижаком який мешкає на території південно-степової зони України [17] нами був 
проведений аналіз для визначення ступеня залежності між чисельністю вовка та 
копитних. При цьому останні розглядалися як кормова база вовка. Була виявлена 
залежність між чисельністю всіх видів копитних та вовка на південному сході України: 
лось r= -0,965, p=0,01; олень благородний r= -0,929, p=0,01; олень плямистий r= -0,772, 
p=0,01; козуля r= -0,908, p=0,01; кабан r= -0,784, p=0,01.  
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Рис. 2 Залежність показників чисельності та вилучення хижих  
за період 1990-2009 рр. на території південного сходу України:  

А – вовк, Б - лисиця 

При розгляді результатів даних аналізу слід враховувати, що види копитних є 
найбільшими за розмірами представниками мисливських видів і саме ці тварини у 
першу чергу зазнають основного антропогенного тиску як найбільш цінні у 
трофейному відношенні. При дослідженні впливу офіційного вилучення на поголів’я 
копитних нами не було виявлено взаємозв’язків негативного характеру. Але аналізі 
статистичних відомостей про кількість складених протоколів за період 1998-2009 рр., 
довів вплив браконьєрства на чисельність таких видів, як лось r= -0,873, Р=0,0002, 
козуля r= -0,618, Р=0,05, та достовірно не підтверджені дані для оленя благородного r= 
-0,297,та плямистого r= -0,404. Ведуча роль браконьєрства у зниженні та затриманні 
росту чисельності копитних спостерігається у всіх країнах СНГ, що було відмічено  
А. А. Данілкіним [18, 19], М. Н. Смирновим [20], В. Н. Большаковим та ін. [21]. Таким 
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чином, можна відзначити, що незаконне полювання так і хижацтво вовка мають 
істотний вплив на зміни чисельності поголів’я копитних східної України. 

ВИСНОВКИ 

1. Для всіх видів копитних відмічено зниження чисельності на сході України. 
Щільність лося скоротилася з 0,14 (1990-1999) до 0,02 ос./1000 га (2000-2009), 
оленя благородного з 0,12 до 0,06 ос./1000 га, оленя плямистого з 0,08 до 0,05 
ос./1000 га, козулі з 2,21 до 1,53 ос./1000 га, кабана з 0,85 до 0,63 ос./1000 га.  

2. Чисельність вовка, на території східної України за період 1990-2009 р., поступове 
зростає, попри підвищення рівня вилучення тварин. Поголів’я лисиці, починаючи 
з 2001 р. регулюється офіційними заходами по вилученню. 

3. Зростання чисельності вовка негативно впливає на чисельність окремих видів 
копитних (лось r= -0,965, p=0,01; олень благородний r=- 0,929, p=0,01; оленя 
плямистого r=-0,772, p=0,01; козулі r=-0,908, p=0,01; кабана r=-0,784, p=0,01). 

4. Доведено вплив браконьєрства на поголів’я окремих видів копитних: лось  
r=-0,873, Р=0,0002, козулі   r=-0,618, p=0,05, та достовірно не підтверджені дані 
для оленя благородного r=-0,297,та плямистого    r=-0,404. 
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РРООЗЗДДІІЛЛ  33..  ФФІІЗЗІІООЛЛООГГІІЯЯ  ЛЛЮЮДДИИННИИ  ТТАА  ТТВВААРРИИНН  

УДК [616.34:573.4]:546.47 

ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИМІКРОБНОЇ АКТИВНОСТІ   
КЛІТИН ПАНЕТА IN VIVO 

Гороховський Є.Ю., аспірант 

Запорізький національний університет 

В статті наведені результати дослідження антимікробної активності клітин Панета 
базальних відділів кишкових крипт. Показано зменшення кількості бактерій в 
пристінковому слизовому шарі тонкої кишки при активації секреторної функції клітин 
Панета та збільшення — при пригніченні їх секреторної функції. Також наведені свідчення 
про те, що на секреторну активність клітин Панета впливають бактеріальні антигени. Таким 
чином, отриманні данні дозволяють зробити припущення про важливу роль панетівських 
клітин в місцевому антибактеріальному захисті тонкого кишечника. 

Ключові слова: катіонні білки, цинк, клітини Панета, бактерії, тонкий кишечник, слизовий шар 

Гороховский Е.Ю. ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ КЛЕТОК 
ПАНЕТА IN VIVO / Запорожский национальный университет, Украина. 
В статье приведены результаты исследования антимикробной функции клеток Панета 
базальных отделов кишечных крипт. Показано уменьшение количества бактерий в 
пристеночном слизистом слое тонкой кишки при активации секреторной функции клеток 
Панета и увеличение  — при угнетении их секреторной функции. Также приведены 
свидетельства того, что на секреторную активность клеток Панета влияют бактериальные 
антигены. Таким образом, полученные данные позволяют сделать предположение о важной 
роли панетовских клеток в местной антибактериальной защите тонкого кишечника.  

Ключевые слова: катионные белки, цинк, клетки Панета, бактерии, тонкий кишечник, 
слизистый слой 

Gorohovskiy E.J. INVESTIGATION OF ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF PANETH CELL IN 
VIVO / Zaporizhzhya national university, Ukraine. 

In paper a findings of investigation of antimicrobial activity of Paneth cells cationic proteins are 
resulted. Decrease of quantity of bacteria in wall mucosal layer of a small intestine at an activation 
of secretory function and augmentation - at oppression of secretory function of these cells is 
shown. Also evidence of influence of bacterial antigens on secretory activity of Paneth cells is 
shown. Thus, obtained data allow assumption about important role of Paneth cells in host defense 
of small intestine.  

Key words: cationic proteins, zinc, Paneth cell, bacteria, small intestine, mucosal layer 

ВСТУП 

Роль клітин Панета базальних відділів кишкових крипт до теперішнього часу остаточно 
не встановлена. Враховуючи те, що вони містять великі кількості важких металів, 
особливо цинку, припускають, що вони можуть приймати участь у виведенні важких 
металів з організму. Наявність в них ряду травних ферментів, дозволяє робити 
припущення про їх участь у перетравленні вуглеводів [1]. Однак, найбільш вірогідною 
здається роль клітин Панета як важливої ланки місцевого імунітету, оскільки їх 
секреторні гранули містять значні кількості антибактеріальних поліпептидів — 
дефенсинів, також відомих як криптдини, які відносяться до групи катіонних білків [2]. 
До того ж треба зауважити, що ці гранули також містять великі кількості 
хелатоутворюючого цинку, біологічна роль якого на даний час не встановлена [3].  

Антимікробна дія дефенсинів в умовах in vitro досліджена добре [4, 5]. Проте 
залишається відкритим питання, чи обмежується антимікробна дія катіонних білків 
клітин Панета лише кишковими криптами, для яких дійсно характерна майже повна 
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відсутність бактерій, або можлива і за їх межами. Також остаточно не встановлено, чи 
відбувається секреція катіонних білків постійно (тонічно) або пов’язана із специфічною 
стимуляцією клітин В бактеріальними антигенами. У зв’язку із цим представляє певний 
інтерес дослідження антимікробної активності цих клітин в умовах in vivo. 

Мета цієї роботи полягала у дослідженні антимікробної активності клітин Панета в 
умовах in vivo. З огляду на мету дослідження вирішувались наступні проблеми: 

 активація та пригнічення секреторної фунції клітин Панета із одночасною 
оцінкою кількості бактерій у внутрішньому та зовнішньому слизовому шарі 
клубової кишки під час цих станів; 

 введення тваринам антибіотиків широкого кола дії для зменшення кількості 
бактерій у кишечнику та одночасна оцінка вмісту катіонних білків, цинку в 
клітинах Панета та кількості бактерій у внутрішньому слизовому шарі тонкої 
кишки. 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

У дослідженні було використано 65 дорослих щурів вагою 250-300 г. Усі тварини 
утримувались невеликими групами в клітках, із необмеженим доступом до їжі та води.  
У першій серії дослідів тварини перед початком досліджень були випадковим чином 
розподілені на три групи, по 15 особин в кожній. Перша група слугувала контролем.  
Тваринам другої групи для пригнічення секреторної функції клітин Панета вводили 
розчин атропіну сульфату в дозі 2 мг/кг шляхом внутришьночеревинної ін’єкції. 
Тваринам третьої групи  внтуришньочеревинно вводили розчин пілокарпіну 
гідрохлоріду в дозі 1 мг/кг для активації секреторної функції клітин Панета. Тварин 
виводили із досліду шляхом декапітації через 3 години після введення речовин. 

У другій серії дослідів тварини були розподілені на чотири групи, по 5 особин у 
кожній. Тварини першої групи слугували контролем, тваринам другої групи підшкірно 
вводили ампіциллін натрію у дозі 6 мг/кг, тваринам третьої групи – левоміцетину 
сукцинату розчинного в дозі 15 мг/кг, четвертої – доксицикліну (перорально, 2,5 мг/кг). 
Тварин виводили із досліду шляхом декапітації через 4 години після введення речовин. 

Для цитохімічного визначення катіонних білків у клітинах Панета шматочки 
термінального відділу клубової кишки фіксували протягом 24 годин у нейтральному 
формаліні, для визначення цинку — у холодному ацетоні (4 °С) протягом 4 годин та у 
рідині Карнуа для гістобактеріоскопічного аналізу (30 хвилин). 

Тканину після фіксації в формаліні промивали в проточній воді, зневоднювали в серії 
спиртів із міцністю, що підвищувалась, просвітлювали в ксилолі, просочували рідким 
парафіном при 60 °С та заливали у парафінові блоки.  Тканину фіксовану в ацетоні та 
рідині Карнуа просвітлювали в ксилолі, просочували парафіном при 60 °С і також 
заливали в парафінові блоки. З блоків виготовляли мікротомні зрізи (6 мкм завтовшки 
для цитохімічного визначення цинку та катіонних білків та 2 мкм — для 
гістобактеріоскпічного аналізу) наклеювали на предметні скельця та забарвлювали: 
бромфеноловим синім — для цитохімічного визначення катіонних білків, дитизоном — 
для визначення цинку та азур-еозином за Максимовим — для гістобактеріоскопічного 
аналізу. 

Інтенсивність цитохімічної реакції бромфеноловго синього (БФС) та дитизону 
оцінювали напівкількісним методом за трибальною шкалою: за один бал приймали 
слабо позитивну реакцію, за два бали  — реакцію середньої інтенсивності, за три — 
виражену інтенсивну реакцію [6]. На основі оцінки інтенсивності реакції в 100 клітинах 
розраховували середню її інтенсивність, яку виражали в умовних одиницях (ум. од.).  
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У пристінковому слизовому шарі клубової кишки підраховували кількість бактерій у 
100 полях зору при загальному збільшенні мікроскопу x1600, після чого розраховували 
середню кількість бактерій в полі зору. 

Статистичний аналіз даних проводився методами описової статистики, порівняння 
виборок (U критерій Мана-Уітіні). Рівень статистичної значущості відмінностей 
прийнятий таким, що дорівнює 0,01. Усі розрахунки проводили за допомогою пакету 
прикладних програм STATISTICA 6.0. 

РЕЗУЛЬТАТИ І ОБГОВОРЕННЯ 

Результати дослідження антибактеріальної активності катіонних білків клітин Панета 
щурів in vivo наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 – Вміст катіонних білків, цинку в секреторних гранулах та кількість бактерій 
у слизововому шарі клубової кишки щурів в контролі та при стимуляції і пригніченні 
секреторної активності клітин Панета ( X ± s). 

Інтенсивність цитохімічної реації 
(ум. од.) 

Кількість бактерій в полі 
зору 

Група тварин 
Бромфенолового 

синього 
Дитизону 

Внутрішній 
слизовий 
шар 

Зовнішній 
слизовий шар 

Контроль 1,8 ± 0,11 1,5 ± 0,07 4,1 ± 0,19 53,4 ± 1,84 

Пілокарпін 1,2 ± 0,08* 1,0 ± 0,07* 2,8 ± 0,14* 55,3 ± 1,58# 

Атропін 2,8 ± 0,10* 2,3 ± 0,07* 5,5 ± 0,16* 54,6 ± 2,20# 

Примітка: * — р < 0,01; # —  р > 0,05 

Інтенсивність цитохімічної реакції БФС в клітинах контрольних тварин дорівнювала 
1,8 ± 0,11 ум. од., кількість бактерій 4,1 ± 0,19 в полі зору. При активації секреторної 
функції клітин Панета кількість катіонних білків та цинку в них знижувались 
(інтенсивність реакції бромфенолового синього знижувалась на 47%, дитизону — на 
48% відповідно); також у внутрішньому слизовому шарі спостерігалось і зменшення 
кількості бактерій на 30%. Пригнічення секреторної функції викликало накопичення 
катіонних білків та цинку в секреторних гранулах клітин Панета (інтенсивність реакції 
БФС підвищувалось на 47%, дитизону — на 43%), що супроводжувалось збільшенням 
кількість бактерій в полі зору на 36%. 

Як видно із наведених даних, кількість бактерій у зовнішньому слизовому шарі 
клубової кишки не змінювалась ні при активації, ні при пригніченні секреторної 
функції клітин Панета.  

Ці спостереження можна пояснити наступним чином: стимуляція секреторної функції 
клітин Панета призводить до викиду катіонних білків (криптдинів) та цинку назовні, 
що викликає зменшення кількості бактерій у внутрішньому слизовому шарі, а 
пригнічення, навпаки, зменшує кількість катіонних білків у позаклітинному просторі, 
що призводить до збільшення кількості бактерій. 

Ефективна для антибактеріальної дії концентрація дефенсинів, можлива лише у 
кишкових криптах та у просторі між ворсинками (внутрішньому слизовому шарі). 
Катіонні білки клітин Панета мало впливають, або навіть зовсім не впливають на 
мікрофлору зовнішнього слизового шару. Таким чином можна стверджувати, що 
основна роль клітин Панета все ж полягає саме в захисті розташованих поряд із ними 
стовбурових клітин. 
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Для того, щоб з’ясувати чи відбувається секреція катіонних білків клітинами Панета 
тонічно, або ж тільки у відповідь на дію бактеріальних антигенів нами була проведена 
друга серія досліджень, результати яких наведено у таблиці 2. 

Таблиця 2 – Кількість бактерій у внутрішньому слизовому шарі клубової кишки, вміст 
катіонних білків і цинку в клітинах Панета контрольних тварин, та тих, що отримали 
антибактеріальні препарати ( X ± s). 

Інтенсивність цитохімічної реації (ум. од.) 
Група тварин 

Кількість бактерій 
в полі зору БФС Дитизону 

Контроль 4,4 ± 0,22 1,9 ± 0,11 1,6 ± 0,07 

Ампіциллін 2,3 ± 0,23* 2,5 ± 0,15* 2,2 ± 0,08* 

Левоміцетин 1,9 ± 0,16* 2,6 ± 0,11* 2,4 ± 0,11* 

Доксициклін 1,9 ± 0,20* 2,6 ± 0,21* 2,5 ± 0,11* 

Примітка: * — р < 0,01 

У контрольних тварин кількість бактерій в пристінковому слизовому шарі дорівнювала 
4,4 ± 0,22  бактерії в полі зору, інтенсивність цитохімічної реакції БФС на катіонні 
білки дорівнювала 1,9 ± 0,11 ум. од. При введенні антибіотиків спостерігалось 
зниження кількості бактерій у слизовому шарі майже в два рази та накопичення 
катіонних білків в клітинах Панета, про що свідчило підвищення інтенсивності 
цитохімічної реакції БФС та дитизону. 

Спираючись на отримані данні про те, що зменшення кількості бактерій у 
внутрішньому слизовому шарі клубової кишки призводить до накопичення в клітинах 
Панета катіонних білків та цинку, можна зробити припущення про наявність 
взаємозв’язку між секреторною активністю цих клітин та кількістю бактерій у 
внутрішньому слизовому шарі кишки. На нашу думку цей факт підтверджує 
припущення про те, що секреція катіонних білків клітинами Панета відбувається 
переважно у відповідь на дію бактеріальних антигенів. 

ВИСНОВКИ 

1. Антимікробна дія катіонних білків секреторного матеріалу клітин Панета не 
обмежується лише кишковими криптами, а можлива і у внутрішньому слизовому 
шарі кишкових ворсинок. 

2. На секреторну активність клітин Панета впливають бактеріальні антигени. 

3. Однотипні зміни вмісту катіонних білків та цинку в клітинах Панета свідчать про 
наявність між цими двома компонентами функціонального зв’язку. 
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ВМІСТ ЦИНКУ В ТИМОЦИТАХ, В-ІНСУЛОЦИТАХ,  
ГРАНУЛОЦИТАХ КРОВІ  ТА КІСТКОВОГО МОЗКУ ТВАРИН  

ПРИ ДІЇ СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ 

Григорова Н.В., к.б.н., доцент 

Запорізький національний університет 

Досліджувався вплив одноразових і багаторазових фізичного навантаження та іммобілізації 
на вміст цинку в тимусі, гранулоцитах периферичної крові та кісткового мозку, а також 
панкреатичних острівцях мишей, щурів і золотистих хом’ячків. Встановлено накопичення 
металу в клітинах гостро стресованих тварин, його дефіцит – у випадку хронічного стресу. 
Ці зміни можна віднести до ознак неспецифічного адаптаційного синдрому клітинної 
системи та вказують на наявність функціональних зв’язків між клітинами імунної системи 
та інсулярним апаратом. 

Ключові слова: В-інсулоцити, гранулоцити крові, іммобілізація, кістковий мозок, тимус, 
фізичне навантаження 

Григорова Н.В. СОДЕРЖАНИЕ ЦИНКА В ТИМОЦИТАХ, В-ИНСУЛОЦИТАХ, 
ГРАНУЛОЦИТАХ КРОВИ И КОСТНОГО МОЗГА ЖИВОТНЫХ ПРИ ДЕЙСТВИИ 
СТРЕССОВЫХ ФАКТОРОВ/ Запорожский национальный университет, Украина. 
Исследовалось влияние однократных и многократных физической нагрузки и 
иммобилизации на содержание цинка в тимусе, гранулоцитах периферической крови и 
костного мозга, а также панкреатических островках мышей, крыс и золотистых хомячков. 
Установлено накопление металла в клетках остро стрессированных животных, его дефицит 
– в случае хронического стресса. Эти изменения можно отнести к признакам 
неспецифического адаптационного синдрома клеточной системы и указывают на наличие 
функциональных связей между клетками иммунной системы и инсулярным аппаратом. 

Ключевые слова: В-инсулоциты, гранулоциты крови, иммобилизация, костный мозг, тимус, 
физическая нагрузка,  цинк 

Grigorova N.V. ZINC CONTENT IN THYMOCYTES, B-INSULOCYTES, BLOOD AND BONE 
MARROW GRANULOCYTES OF ANIMALS UNDER STRESS FACTORS ACTION / 
Zaporizhzhya National University, Ukraine 

The influence of one-fold and mani-fold physical load and immobilization on zinc content was 
investigated in thymus, blood and bone marrow granulocytes and also in pancreatic islets of mice, 
rats and golden hamsters. Metal accumulation was established in the cells of acute stressed animals 
and its deficiency – in the cases of chronic stress. These changes of may be referred to signs of 
nonspecific adaptation syndrome of cell system and indicates the presence functional connections 
between the cells of immune system and insular apparatus. 

Key words: B-insulocytes, blood granulocytes, bone marrow, immobilization, physical load, thymus, 
zinc  

ВСТУП 

Цинк належить до найбільш значущих для людини та тварин мікроелементів. Він є 
кофактором великої групи ферментів, бере участь у білковому та інших видах обміну, 
тому він потрібний для нормального перебігу багатьох біохімічних процесів [1, 2]. Цей 
мікроелемент являє собою важливий структурний компонент клітинних мембран, 
відіграє важливу роль у функції антиоксидантного ферменту супероксиддисмутази [1-
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3]. Цинк необхідний для проліферації та діяльності імуноцитів у зв’язку з його участю 
в процесах реплікації ДНК, транскрипції РНК, ділення та активації клітин [4-7].  Він 
входить до складу тимуліну-пептидного гормона, що синтезується епітеліальними 
клітинами тимуса [8]. Цинк зв’язується з тимуліном у співвідношенні 1:1 [5, 8].  Крім 
клітин імунної системи цинк забезпечує нормальне функціонування ендокринної 
частини підшлункової залози. При дослідженні за допомогою рентгенструктурного 
аналізу встановлено, що одна гексамерна одиниця кристалічного цинк-інсуліну 
складається з трьох димерів, згорнутих навколо вісі, на якій розташовані два атоми 
цинку [9, 10]. Вважають, що такий комплекс є формою депонування інсуліну в 
клітинах. Проінсулін, так само як і інсулін, утворює димери та цинковмісні гексамери 
[1]. Враховуючи вище сказане, а також той факт, що цинк, який визначається 
цитохімічно, знаходиться у тимоцитах, гранулоцитах крові, кісткового мозку та 
інсулінпродукуючих клітинах В, дуже актуальним є встановлення ролі металу в 
механізмах стресу на клітинному рівні. З цією метою мишей, щурів і золотистих 
хом’ячків у гострому та хронічних експериментах піддавали дії фізичного 
навантаження та іммобілізації – екстремальних факторів не тільки різних, але й 
протилежних за своєю природою. Крім того, такого роду дослідження сприяють 
з’ясуванню характеру імунноінсулярних взаємовідносин. 

Мета роботи – вивчити вплив фізичного навантаження та іммобілізації на вміст цинку в 
клітинах вилочкової і підшлункової залоз, а також гранулоцитах крові та кісткового 
мозку. 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

У дослідах було використано 195 тварин (миші, щури, золотисті хом’ячки) віком      
0,5-1 рік.  14 тварин кожного виду були контрольними (інтактними), інші зазнавали дії 
стрес-факторів. Фізичне навантаження викликали плаванням мишей, золотистих 
хом’ячків (1 год) і щурів (2 год)  в акваріумі з температурою води 32 º С. Іммобілізацію 
тварин проводили прив’язуванням до станка за допомогою м’яких пов’язок. Тривалість 
іммобілізації – 6 год. У хронічних дослідах указані процедури повторювались щоденно 
протягом 10 діб. Через 2 год після стресових впливів у гострому досліді, через 3 доби – 
у хронічному експерименті кров у мишей і щурів брали з хвоста, а у хом’ячків – з вуха 
чи хвоста. Тварин забивали декапітацією, вилучали тимус, кістковий мозок і 
підшлункову залозу. 

Для цитохімічного визначення цинку шматочки тимуса та підшлункової залози 
фіксували впродовж 12 год у холодному (+4 С) ацетоні, потім витримували в двох 
ксилолах протягом 15 хв у кожному, суміші 50 % ксилолу та 50 % парафіну (30 хв при     
40 ºС), двох рідких парафінах (по 1,5 год у кожному при 56 ºС) та замикали в парафін. 
Зрізи    5 – 10 мкм завтовшки депарафінували по 3 хв у кожному з двох ксилолів та 
спиртів (у випадку з тимусом), двох ксилолів і ацетонів (у випадку з підшлунковою 
залозою), промивали в дистильованій воді (5 хв) та замикали в гліцерин. На зрізи 
вилочкової залози наносили на 5 хв 0,1 % спиртовий розчин 8 - (п-
толуолсульфаніламіно) – хіноліну (8-ТСХ), а на зрізи підшлункової залози – на 1 хв 
0,01 % ацетоновий розчин цього реагенту. Потім їх впродовж 5 хв промивали в 
дистильованій воді, замикали в гліцерин і розглядали під люмінесцентним мікроскопом 
(світлофільтри ФС-1, ЖС-18). На препаратах тимоцити і В-інсулоцити люмінесціювали 
жовто-зеленим світлом. 

Для цитохімічного визначення цинку в гранулоцитах мазки крові та кісткового мозку 
попередньо фіксували протягом 5 хв у висхідних парах формаліну. Забарвлення мазків 
проводили протягом 3 год 0,2 % (робочим) водно-аміачним розчином дитизону.  

Розчин дитизону готували в такий спосіб. У колбочку з кришкою, що щільно 
закривається, наливали 30 мл дистильованої води. Сюди додавали 0,6 мл 25 % розчину 
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гідроксиду амонію, 400 мг дитизону. Суміш перемішували на водяній бані при 70 ºС 
протягом 10 хв, потім фільтрували через беззольний фільтр. При цьому одержували 1 
% водно-аміачний розчин дитизону, тому що чверть його наважки залишалось на 
фільтрі. Робочий розчин реагенту одержували шляхом п’ятикратного розведення його 
основного розчину. 

 Після закінчення терміну фарбування дитизоном зрізи промивали дистильованою 
водою протягом 5 хв, замикали в желатин і розглядали під світловим мікроскопом. На  
препаратах у цитоплазмі гранулоцитів виявлялась червона зернистість. 

Інтенсивність цитохімічних реакцій оцінювали за трибальною системою, 
запропонованою В.В. Соколовським [11], Ф.Хейхоу та Д. Квагліно [12]. 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

У таблиці 1 наведені дані вмісту цинку в тимусі тварин різних видів при одноразових 
стресових впливах: фізичному навантаженні (ОФН), іммобілізації (ОІ) та багаторазових 
впливах стрес-факторів: фізичному навантаженні (БФН), іммобілізації (БІ). 

Таблиця 1 – Інтенсивність цитохімічної реакції 8-ТСХ у тимоцитах мишей, щурів і 

золотистих хом’ячків після впливу фізичного навантаження та іммобілізації ( Х ± m) 

Інтенсивність цитохімічної реакції, ум.од Група 
тварин Миші Щури Золотисті 

хом’ячки 
Контроль 

(n=14) 
1,0± 0,08 1,2± 0,09 0,8± 0,06 

ОФН 
(n=12) 

1,4± 0,12** 1,7± 0,15** 1,1± 0,08** 

ОІ 
(n=14) 

1,3± 0,11* 1,6± 0,14* 1,0± 0,07* 

БФН 
(n=13) 

0,7± 0,06** 0,8± 0,07** 0,5± 0,03*** 

БІ 
(n=12) 

0,8± 0,05* 0,9± 0,07* 0,6± 0,04* 

Примітка: *- Р < 0,05;  **- Р < 0,01; ***- Р < 0,001 відносно контролю. 

З таблиці видно, що під дією ОФН вміст цинку в тимоцитах зростав на 40% (Р < 0,01) у 
мишей, 42% (Р < 0,01) – у щурів, 38%  (Р < 0,01) – у золотистих хом’ячків. ОІ 
викликало підвищення рівня внутрішньоклітинного металу в мишей на 30% (Р < 0,05), 
щурів - на 33%  (Р < 0,05), золотистих хом’ячків - 20% (Р < 0,05). БФН призводило до 
зниження вмісту цинку в клітинах вилочкової залози на 30% (Р < 0,01) у мишей, 33% (Р 
< 0,01) – у щурів, 37%  (Р < 0,001) – у золотистих хом’ячків. При БІ ці цифри становили 
відповідно 20% (Р < 0,05) – у мишей, 25%  (Р < 0,05) – щурів і золотистих хом’ячків. 

Про вміст цинку в гранулоцитах крові тварин, стресованих  фізичним навантаженням 
та іммобілізацією, можна робити висновки на підставі даних таблиці 2. 

Як видно з таблиці 2, кількість цинку в зернистих лейкоцитах збільшувалась при ОФН 
на 45% (Р < 0,01) у мишей, 42% (Р < 0,01) – у щурів, 40% (Р < 0,01) – у золотистих 
хом’ячків. При ОІ зростання цього показника в клітинах крові складало відповідно 36% 
(Р < 0,01), 33% (Р < 0,01) і 30% (Р < 0,05). 

Стресування БФН і БІ викликало зменшення рівня металу в гранулоцитах крові мишей 
на 36% (Р < 0,001) і 27% (Р < 0,001), щурів – на 33% (Р < 0,001) і 25% (Р < 0,01), 
золотистих хом’ячків – на 30% (Р < 0,01) і 20% (Р < 0,05). 
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Таблиця 2 –  Інтенсивність цитохімічної реакції дитизону в гранулоцитах крові мишей, 
щурів і золотистих хом’ячків після впливу фізичного навантаження та іммобілізації 

( Х ± m) 
Інтенсивність цитохімічної реакції, ум.од Група 

тварин Миші Щури Золотисті 
хом’ячки 

Контроль 
(n=14) 

1,1± 0,07 1,2± 0,08 1,0± 0,07 

ОФН 
(n=12) 

1,6± 0,13** 1,7± 0,15** 1,4± 0,11** 

ОІ 
(n=14) 

1,5± 0,11** 1,6± 0,12** 1,3± 0,09* 

БФН 
(n=13) 

0,7± 0,05*** 0,8± 0,05*** 0,7± 0,06** 

БІ 
(n=12) 

0,8± 0,04*** 0,9± 0,06** 0,8± 0,05* 

Примітка: позначення, як у табл.1. 

Аналогічна картина спостерігалась при дослідженні кісткового мозку (табл.3). 

Таблиця 3 –  Інтенсивність цитохімічної реакції дитизону в гранулоцитах кісткового 
мозку мишей, щурів і золотистих хом’ячків після впливу фізичного навантаження та 

іммобілізації ( Х ± m) 
Інтенсивність цитохімічної реакції, ум.од Група 

тварин Миші Щури Золотисті 
хом’ячки 

Контроль 
(n=14) 

0,8± 0,06 0,9± 0,07 0,7± 0,05 

ОФН 
(n=12) 

1,1± 0,09* 1,2± 0,10* 1,0± 0,07** 

ОІ 
(n=14) 

1,0± 0,07* 1,1± 0,06* 0,9± 0,06* 

БФН 
(n=13) 

0,5± 0,04*** 0,6± 0,04** 0,4± 0,03*** 

БІ 
(n=12) 

0,6± 0,05** 0,7± 0,04* 0,5± 0,02** 

Примітка: позначення, як у табл.1. 

Отримані дані свідчать про те, що вміст цинку в зернистих лейкоцитах кісткового 
мозку був більше норми після ОФН на 38% (Р < 0,05) у мишей, 33% (Р < 0,05) – у 
щурів, 30% (Р < 0,01) – у хом’ячків, а після ОІ відповідно на 25% (Р < 0,05), 22% (Р < 
0,05) і 29% (Р < 0,05). БФН і БІ викликають зниження рівня цього металу в 
кістковомозкових клітинах у мишей на 37% (Р < 0,001) і 25% (Р < 0,01), щурів – на 33% 
(Р < 0,01) і 22%  (Р < 0,05), золотистих хом’ячків – на 43% (Р < 0,001) і 29% (Р < 0,01). 

У таблицю 4 зведені результати визначень кількості металу в інсулінпродукуючих 
клітинах В піддослідних тварин. 

З цієї таблиці видно, що під впливом ОФН вміст цинку в острівцевих В-клітинах 
підвищувався на 40% (Р < 0,01) у мишей, 50% (Р < 0,01) – у щурів, 38%  (Р < 0,01) – у 
золотистих хом’ячків. У гостро іммобілізованих тварин зростання показника 
дорівнювало відповідно 35% (Р < 0,05), 33%  (Р < 0,05) і 31% (Р < 0,01). Після дії БФН і 
БІ спостерігалось зменшення рівня досліджуваного металу в В-інсулоцитах мишей на 
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30%        (Р < 0,01) і 25% (Р < 0,05), щурів - 50% (Р < 0,001) і 33% (Р < 0,001), хом’ячків 
- 31%   (Р < 0,001) і 25% (Р < 0,01).  

Таблиця 4 – Інтенсивність цитохімічної реакції 8-ТСХ у панкреатичних клітинах В 
мишей, щурів і золотистих хом’ячків після впливу фізичного навантаження та 

іммобілізації ( Х ± m) 
Інтенсивність цитохімічної реакції, ум.од 

Група 
тварин Миші Щури 

Золотисті 
хом’ячки 

Контроль 
(n=14) 

2,0± 0,16 0,6± 0,04 1,6± 0,09 

ОФН 
(n=12) 

2,8± 0,23** 0,9± 0,07** 2,2± 0,15** 

ОІ 
(n=14) 

2,7± 0,21* 0,8± 0,06* 2,1± 0,13** 

БФН 
(n=13) 

1,4± 0,10** 0,3± 0,03*** 1,1± 0,07*** 

БІ 
(n=12) 

1,5± 0,08* 0,4± 0,02*** 1,2± 0,06** 

Примітка: позначення, як у табл.1. 

Таким чином, гостре стресування обумовило підвищення вмісту цинку в тимоцитах, 
гранулоцитах крові та кісткового мозку, В-інсулоцитах мишей, щурів, золотистих 
хом’ячків, що вказує на активізацію захисних властивостей організму. Виснаження 
механізмів захисту клітин розвивалось при хронічному стресі, про що свідчить 
розвиток дефіциту металу в досліджених клітинах. Схожі зміни при дії фізичного 
навантаження та іммобілізації – екстремальних факторів не тільки різних, але навіть 
протилежних за своєю природою факторів, дозволяє віднести їх до неспецифічного 
адаптаційного синдрому клітинної системи. 

Виявлена нами подібність змін вмісту цинку в  тимоцитах, зернистих лейкоцитах крові 
та кісткового мозку, а також острівцевих клітинах В вказує на наявність 
функціональних зв’язків між клітинами імунної системи та інсулярним апаратом. 

Перспективою подальших досліджень може бути з’ясування характеру взаємин між 
компонентами нейроіммунноендокринної системи.  

ВИСНОВКИ 

1. ОФН у мишей, щурів, золотистих хом’ячків підвищувало вміст цинку на 38-42% у 
клітинах вилочкової залози, 40-45% у гранулоцитах крові, 30-38% - кісткового 
мозку та на 38-50% - в інсулінпродукуючих клітинах В. 

2. Після дії ОІ на піддослідних тварин кількість металу зростала в тимоцитах на 20-
33%, зернистих лейкоцитах крові – на 30-36%, кісткового мозку – на 22-29%, В-
інсулоцитах – на 31-35%. 

3. У випадку впливу БФН рівень цинку знижувався на 30-37% у тимусі, 30-36% - 
клітинах крові, 33-43% - кісткового мозку, 30-50% - панкреатичних острівцях, а у 
тварин з БІ ці цифри складали відповідно 20-25%, 20-27% і 22-23%. 

4. Фазний характер змін вмісту цинку в тимоцитах, гранулоцитах крові та кісткового 
мозку, панкреатичних клітинах В стресованих тварин можна віднести до ознак 
неспецифічного адаптаційного синдрому клітинної системи, при чому 
накопичення металу в клітинах у гострому досліді відповідає стадії тривоги, його 
дефіцит у хронічному експерименті – стадії виснаження загального адаптаційного 
синдрому. 
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СКЛАД ІМУНОЦИТІВ КРОВІ ПРИ ПЕРЕБІГУ ТУБЕРКУЛЬОЗУ 
ЛЕГЕНЬ У МЕШКАНЦІВ ПРОМИСЛОВОГО МІСТА 

Колісник Н.В., д.б.н., професор, Мороз В.П., студент, Фурманець Н.В., студент 

Запорізький національний університет 

Встановлено, що при госпіталізації осіб з вперше діагностованим туберкульозом легень та 
наявністю виділення бактерій туберкульозу, які ніколи не приймали протитуберкульозні 
препарати (1-а група) та осіб з рецидивом хвороби й без бактеріовиділення (2-а група) 
відсутній лейкоцитоз, у 1,5 – 2,5 рази підвищено відносний та абсолютний вміст 
паличкоядерних, але на 10 - 15% знижено вміст сегментоядерних нейтрофілів, у хворих 2-ої 
групи визначався відносний та абсолютний лімфоцитоз в межах 20-30% від контролю. У 
хворих після курсу хіміотерапії протитуберкульозними препаратами (3-я група) знижено 
вміст лейкоцитів за рахунок сегментоядерних та еозинофілів. У хворих 1-ої та 2-ої груп 
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підвищена ШОЕ відповідно у 3 і 4 рази та вміст СРБ. Активність трансаміназ у хворих всіх 
груп суттєво не відрізнялась від контролю. 

Ключові слова: туберкульоз, легені, кров, лейкоцити, субпопуляції лейкоцитів, ШОЕ 

Колесник Н.В., Мороз В.П., Фурманец Н.В. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ 
ИММУНОКОМПЕТЕНТНЫХ КЛЕТОК КРОВИ ПРИ ТЕЧЕНИИ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ У 
ЖИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА / Запорожский национальный университет, 
Украина 
Установлено, что при госпитализации лиц с впервые диагностированным туберкулезом 
легких и наличием выделения бактерий туберкулеза, которые никогда не принимали 
противотуберкулезные препараты (1-я группа) и лиц с обострением и рецидивом болезни, 
без бактериовИделения (2-я группа) отсутствует лейкоцитоз, у 1 , 5 - 2,5 раза повышены 
относительное и абсолютное содержание палочкоядерных, но на 10 - 15% снижено 
содержание сегментоядерных нейтрофилов, у больных 2-й группы определяется 
относительный и абсолютный лимфоцитоз в пределах 20-30% от контроля. У больных 
после курса химиотерапии противотуберкулезными препаратами (3-я группа) снижено 
содержание лейкоцитов за счет сегментоядерных и эозинофилов. У больных 1-ой и 2-й 
групп повышенна СОЭ соответственно в 3 и 4 раза и содержание СРБ. Активность 
трансаминаз у больных всех групп существенно не отличалась от контроля. 

Ключевые слова: туберкулез, легкие, кровь, лейкоциты, субпопуляции лейкоцитов, СОЭ 

Kolesnik N.V. Moroz V.P.Furmanez N.V.THE QUANTITATIVE COMPOSITION OF IMMUNE 
CELLS IN THE BLOOD COURSE IN PULMONARY TUBERCULOSIS AT THE INHABITANTS 
OF THE INDUSTRIAL CITY/Zaporizhzhya national university, Ukraina 

It is established that the admission of persons with newly diagnosed pulmonary tuberculosis and 
the presence of TB bacteria release, which had never taken anti-TB drugs (group 1) and those with 
exacerbation and relapse of the disease, without sputum (Group 2) there is no leukocytosis, and 1 5 
- 2.5 times increased relative and absolute content of stab, but 10 - 15% reduced content of 
segmented neutrophils in patients of group 2 is determined by the relative and absolute 
lymphocytosis in the range of 20-30% of control. Patients after chemotherapy, anti-inflammatory 
drugs (group 3) reduced content of leukocytes and segmented by eosinophils. Patients 1st and 2nd 
groups of high sedimentation rate, respectively, 3 and 4 times and content of CRP. Transaminase 
activity in patients of all groups did not differ from controls. 

Key words:, tuberculosis, pulmonary, blood, leukocytes, leukocyte subpopulations, ESR 

ВСТУП 

Туберкульоз найбільш небезпечна бактеріальна інфекція сучасності. У світі щороку 
помирають від туберкульозу більше 1,5 млн. осіб і 8 млн. захворює вперше[1].  У 
більшості осіб, інфікованих збудником, мікобактерією туберкульозу (МБТ), імунітет 
здатний пригнічувати ріст патогенних мікроорганізмів і переводити інфекцію в 
латентну форму з постійними сплячими бактеріями. За оцінками ВООЗ одна третина 
населення світу є прихованими носіями збудника, але тільки у 10% з них розвивається 
клінічна форма туберкульозу. Ризик розвитку захворювання значно збільшується при 
синдромі набутого імунодефіциту (СНІД) та інших порушеннях в імунній системі. 
Єдина вакцина проти туберкульозу, М. Bovis Bacillus Calmette-Gue'rin (БЦЖ), 
виявилась недостатньо ефективною проти туберкульозу легень у дорослих [2]. У дітей 
її ефективність варіює в різних географічних зонах. Безпрецедентні труднощі в 
боротьбі з туберкульозом створює поява стійких до лікарських препаратів МБТ. Таким 
чином, з туберкульозом склалася глобальна надзвичайна ситуація, рішення якої 
можливе при розробці більш ефективної вакцини або імунотерапії, заснованої на 
стратегії потужної активації імунної системи на стику вродженого і адаптивного 
імунітету. 

Сучасне уявлення про початок інфекції, протидію МБТ відповіді імунної системи в 
загальних рисах виглядає так [3].  

МБТ зазвичай передаються людині через аерозолі. Вогнище інфекції формується в 
легенях таким чином. Альвеолярні макрофаги та дендритні клітини (ДК) поглинають 
МБТ. Але в макрофагах і в деякій мірі в ДК МБТ виживають і розмножуються. Імунні 
медіатори, такі як гамма-інтерферон (IFN-γ) активують макрофаги та сприяють кілінгу 
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МБТ. ІФН-γ секретують природні кілери (ПК) і T клітини під дією інтерлeйкінів 12 (IL-
12) і IL-18, джерелом яких є макрофаги та ДК, що поглинули МБТ. Розпізнавання МБТ 
рецепторами розпізнавання образів (TLRs) на імуноцитах просуває запалення через 
секрецією хемокінів та прозапальних цитокінів, експресією молекул адгезії, залученням 
моноцитів, ДК і нейтрофілів.  Через комплементарні молекули адгезії нейтрофіли 
утворюють клітинні контакти ДК, які обумовлюють дозрівання ДК, перебудову їх 
мембранних рецепторів і придбання здатності переміщатися до найближчих 
лімфатичних вузлів легень, поданням там процесованих антигенів МБТ наївним 
Т-лімфоцитам і формування антиген специфічних клонів Тх1. Спільна дія IL-12 і   IL-
18 стимулює синтез IFN-γ  Тх1. IFN-γ активує макрофаги, вони стають здатними 
здійснювати як кілінг і процесінг МБТ, так і секрецію бактерицидних речовин і 
цитокінів, у тому числі альфа-фактора некрозу пухлин (ТNF-α), IL-10 і  
трансформуючий  фактор росту -бета (TGF-β), поєднана дія яких запобігає розвитку 
захворювання. 

У відповідь на запальні стимули, нейтрофіли одними з перших клітин вродженого 
імунітету мігрують з крові в ділянки локалізації МБТ. Як професійні фагоцити 
нейтрофіли оснащені спектром рецепторів, здатних розпізнавати  як опсоновані так не 
опсоновані мікроби і полегшувати їхнє поглинання. Більшість з поглинених мікробів 
виявляються швидко убитими після злиття фагосоми з лізосомальними та 
спеціалізованими цитоплазматичними гранулами нейтрофілів [6,7]. На додаток до своїх 
прямих бактерицидних функцій, нейтрофіли виділяють хемокіни (МСР-1, MIP-1a / b) і 
прозапальні цитокіни (IFN-γ, TNF-α) у відповідь на зв'язування збудника рецепторами 
розпізнавання образів (TLR), які стимулюють залучення інших клітин імунної системи. 
Клінічні дослідження та експериментальні інфекції, показали, що гострий туберкульоз 
легенів супроводжується припливом нейтрофілів [8] В осередку у відповідь на 
мікобактерії туберкульозу нейтрофіли активуються, виділяють численні хемокіни і 
цитокіни [9] і активно обмежують зростання МБТ. Припускають, що апоптоз 
нейтрофілів інфікованих і неінфікованих МБТ може модулювати індукцію набутого 
імунітету шляхом прискорення дозрівання дендритних клітин [10 - 12]. Крім того, 
нейтрофіли, що зазнали апоптозу, легко поглинаються інфікованими макрофагами і 
забезпечують їм допомогу в деструкції збудника дефензинами [2]. При активній формі 
туберкульозу легенів тканинні макрофаги продукують ІЛ - 8 – хематрактант 
нейтрофілів, які накопичуються в осередку ураження, але без очевидного впливу на 
обмеження зростання МБТ. Це свідчить про патологічну, а не захисну роль нейтрофілів 
при активному стані захворювання.  

Таким чином, дані літератури свідчать про двосічний характер участі нейтрофілв у 
патогенезі туберкульозу. Імунологічний контроль перебігу туберкульозу ефективний 
тільки при збалансованому співвідношенню цитокінів у заражених легенях. Місцевий 
цитокіновий статус управляє ефекторною потужністю нейтрофілів, яка може бути 
відключена або ж класично активована.  

Україна входить до числа країн з епідемією туберкульозу. У складі України Запорізька 
область - одна з 11 з найбільш несприятливою епідеміологічною ситуацією з 
туберкульозу [13]. Оскільки розвиток і клінічний перебіг туберкульозу визначається 
імунним статусом пацієнта, а склад лейкограми відображає стан клітинної ланки 
імунного захисту, актуально вивчення особливостей субпопуляційного складу 
лейкоцитів крові при перебігу туберкульозу у мешканців промислового міста.  

Мета роботи: вивчити особливості кількісного складу імуноцитів крові у хворих з 
різним клінічним проявом туберкульозу легень 
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МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ 

На базі клініко-діагностичної лабораторії комунарського протитуберкульозного 
диспансеру м. Запоріжжя досліджені показники сироватки крові З-х груп хворих: 1-а – 
22 хворих віком від 23 до 58 років з вперше діагностованим туберкульозом легень, з 
наявністю виділення бактерій туберкульозу; група включала осіб, які ніколи не 
лікувалися від туберкульозу, або приймали протитуберкульозні препарати менш одного 
місяця; 2-а група – 11 осіб, 26 – 66 років; до цієї групи ввійшли хворі з загостренням та 
рецидивом хвороби, відсутністю бактеріовиділення; 3-я група – 26 хворих, віком від 21 
– 67 років, вони отримували курс хіміотерапії протитуберкульозними препаратами; 4-а 
група – 20 осіб від 17 – 67 років, практично здорові люди (контроль). Усі хворі та особи 
контролю були щеплені у свій час у пологових будинках вакциною БЦЖ. Як у групах 
хворих, так і контролі з використанням загальноприйнятий методів визначали: вміст 
лейкоцитів, відносний та абсолютний вміст субпопуляций лейкоцитів; ШОЕ. Вміст 
СРБ визначали у реакції латекс аглютинація; тест-системи CRP-Lateks DAK-Spektro 
Med s.r.l (Москва), активність АлАт та АсАт (тест-система, виробник ООО НПП 
„Філісіт діагностика”( м. Дніпропетровськ). Аналізували стан показників хворих 1-ої та 
2-ої груп при надходженні в стаціонар, 3-ї напередодні виписки. дослідження 
Статистичний аналіз даних здійснювали на ПК з використанням пакету прикладних 
програм SPSS v.13). Визначали показники описової статистики, тест на гомогенність 
дисперсії Левена, вплив клінічної форми на показники оцінювали за допомогою 
ANOVA та робастних тестів при порівнянні вибірок негомогенними дисперсіями 
(Вельха і Браун-Форсайта), достовірність відмінностей оцінювали шляхом множинних 
апостеріорних порівнянь з використанням тесту Тьюке; 0 гіпотезу відкидали при  
Р < 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ 

Дані описової статистика показників відносного та абсолютного вмісту 
імунокомпетентних клітин у групах відображено у таблиці 1. 

Таблиця 1 – Описова статистика показників імунокомпетентних клітин периферичної 
крові у досліджуваних групах. 
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1 22 6,73 1,72 ,3685 5,965 7,498 4,4 9,7 

2 11 7,43 2,11 ,6358 6,011 8,844 4,7 11,2 

3 26 5,95 1,392 ,2740 5,393 6,522 4,1 9,0 

Лк 

4 20 6,88 ,797 ,1788 6,506 7,254 5,6 8,5 

1 22 6,50 2,90 ,627 5,20 7,80 2 14 

2 11 9,00 7,26 2,191 4,12 13,88 2 21 

3 26 3,85 2,14 ,421 2,98 4,71 2 10 

Пя 

4 20 2,70 ,76 ,164 2,36 3,04 2 4 

1 22 55,82 6,26 1,327 53,06 58,58 40 67 

2 11 54,91 8,06 2,425 49,51 60,31 43 67 

3 26 60,81 6,96 1,359 58,01 63,61 45 70 

Ся 

4 20 63,10 3,26 ,725 61,58 64,62 58 68 

1 22 2,55 1,16 ,235 2,06 3,03 1 5 

2 11 2,45 1,46 ,434 1,49 3,42 1 5 

3 26 1,77 ,6 ,115 1,53 2,01 1 3 

Еоз 

4 20 2,30 1,12 ,252 1,77 2,83 1 5 

Мон 1 22 5,23 1,2 ,360 4,48 5,98 2 9 
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2 11 6,73 2,2 ,662 5,25 8,20 4 11 

3 26 5,92 1,8 ,355 5,19 6,65 3 12 

4 20 5,55 1,1 ,256 5,01 6,09 3 8 

1 22 29,91 5,5 1,190 27,44 32,38 21 45 

2 11 26,91 4,8 1,474 23,63 30,19 18 32 

3 26 27,73 4,9 ,968 25,74 29,72 20 39 

Лф 

4 20 26,40 3,2 ,727 24,88 27,92 22 32 

1 22 462,3 302,3 64,4611 328,310 596,418 134,0 1204,0

2 11 747,1 734,6 221,5000 253,558 1240,624 94,0 2240,0

3 26 232,8 153,7 30,1505 170,788 294,981 96,0 584,0 

апя 

4 20 188,3 64,1 14,3347 158,297 218,303 112,0 304,0 

1 22 3743,8 963,8 205,4900 3316,478 4171,158 1760,0 5723,0

2 11 4051,5 1242,8 374,7244 3216,607 4886,483 2550,0 6384,0

3 26 3604,8 838,9 164,5293 3266,030 3943,739 1845,0 5390,0

ася 

4 20 4332,550 474,8713 106,1845 4110,303 4554,797 3584,0 5346,0

1 22 175,818 99,3999 21,1921 131,747 219,890 49,0 388,0 

2 11 190,727 136,0104 41,0087 99,354 282,100 47,0 440,0 

3 26 105,962 42,4203 8,3193 88,828 123,095 44,0 183,0 

аеоз 

4 20 158,050 82,3570 18,4156 119,506 196,594 67,0 370,0 

1 22 348,591 158,9608 33,8906 278,112 419,070 176,0 828,0 

2 11 488,909 185,9594 56,0689 363,980 613,838 245,0 902,0 

3 26 346,846 104,0737 20,4105 304,810 388,882 141,0 549,0 

амон 

4 20 382,300 92,1361 20,6023 339,179 425,421 201,0 568,0 

1 22 2001,227 577,5973 123,1442 1745,135 2257,320 1056,0 3069,0

2 11 1949,000 502,6253 151,5472 1611,332 2286,668 1176,0 3136,0

3 26 1670,808 572,5264 112,2817 1439,559 1902,056 960,0 3060,0

алф 

4 20 1821,750 342,7697 76,6456 1661,329 1982,171 1254,0 2720,0

Примітка: тут і далі – Лк – лейкоцити, Г/л; Пя – паличкоядерні нейтрофіли,%;  
Ся – сегментоядерні нейтрофіли, %; Еоз – еозинофіли,%; Мон – моноцити, %;  
Лф – лімфоцити, %; апя – абсолютний вміст паличкоядерних нейтрофілів, клітин на 
мкл; ася, аеоз, амон, алф – абсолютний вміст відповідно сегментоядерних, еозинофілів, 
моноцитів та лімфоцитів. 

На перший погляд у цілому показники субпопуляцій лейкоцитів у досліджуваних 
групах хворих суттєво не відрізняються від контролю. Для коректної оцінки дії фактору 
на показники в групах потрібно визначити гомогенність їхніх дисперсій. У таблиці 2 
наведені дані статистики Левена , результати якої дозволяють визначитись з цим 
питанням. 

Таблиця 2 – Значення тестів на гомогенність дисперсій  

Показники Статистика Левена df1 df2 Р 

Лк 5,851 3 75 ,001 

Пя 24,610 3 75 ,000 

Ся 4,158 3 75 ,009 

Еоз 5,691 3 75 ,001 

Мон 1,374 3 75 ,257 

Лф 1,688 3 75 ,177 

апя 26,418 3 75 ,000 

ася 4,418 3 75 ,006 

аеоз 7,993 3 75 ,000 

амон 1,803 3 75 ,154 

алф 2,033 3 75 ,116 
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Отримані дані (табл. 2) свідчать, що з досліджуваних показників гомогенними є тільки 
дисперсії відносного та абсолютного вмісту моноцитів та лімфоцитів (P>0,05). У цьому 
випадку результати ANOVA малонадійні, для аналізу впливу фактора (варіанти 
перебігу хвороби) потрібно використати робастні тести. У таблиці 3 відображені 
результати тестування за Вельха та Браун-Форсайта. 

Таблиця 3 – Робастні тести визначення впливу туберкульозу на показники 
субпопуляцій лейкоцитів в досліджуваних групах 

Змінні Тести Статистика df1 df2 Р 

Вельха 3,062 3 31,433 ,042 
Лк 

Браун–Форсайта 2,599 3 34,177 ,068 

Вельха 14,577 3 28,726 ,000 
Пя 

Браун–Форсайта 6,631 3 14,584 ,005 

Вельха 9,586 3 31,689 ,000 
Ся 

Браун–Форсайта 6,674 3 39,027 ,001 

Вельха 3,804 3 29,665 ,020 
Еоз 

Браун–Форсайта 2,172 3 36,476 ,108 

Вельха 1,528 3 32,619 ,226 
Мон 

Браун–Форсайта 1,929 3 40,649 ,140 

Вельха 2,106 3 33,545 ,118 
Лф 

Браун–Форсайта 2,161 3 56,360 ,103 

Вельха 7,667 3 28,904 ,001 
апя 

Браун-Форсайта 5,256 3 13,849 ,012 

Вельха 5,311 3 31,525 ,004 
ася 

Браун–Форсайта 2,571 3 33,426 ,071 

Вельха 5,335 3 28,807 ,005 
аеоз 

Браун–Форсайта 2,886 3 29,467 ,052 

Вельха 2,089 3 31,710 ,121 
амон 

Браун–Форсайта 2,916 3 34,927 ,048 

Вельха 1,461 3 33,834 ,243 
алф 

Браун–Форсайта 1,898 3 59,678 ,140 

Відповідно до даних табл. 3 між показниками вмісту лейкоцитів (тест Вельха), 
відносного та абсолютного вмісту паличкоядерних нейтрофілів (обидва тестів), 
відносного (обидва тестів) та абсолютного вмісту сегментоядерних нейтрофілів (тест 
Вельха) відносного та абсолютного вмісту еозинофілів (тест Вельха), абсолютного 
вмісту моноцитів (тест Вельха) є достовірна різниця, тобто є прояв дії досліджуваного 
фактора. 

Графічний аналіз напрямку та відсотку змін показників відносних та абсолютних 
значень субпопуляцій лейкоцитів у досліджуваних групах порівняно з контролем і 

достовірність відмінностей між ними відображено 
на рис.1.  

 

Рис. 1. Напрям змін вмісту лейкоцитів у групах 
хворих на туберкульоз 

Тут і далі: на ординаті – відсоток вмісту 
лейкоцитів відносно значення показника 
контролю; на абсцисі – досліджувані групи  
Р 2-3<0,05. 4321
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Дані, що відображені на рис.1, свідчать про те, що вміст лейкоцитів у групах хворих на 
туберкульоз достовірно не відрізняється від контролю. Але за положенням середніх та 
їхнього довірчого діапазону ми бачимо різну спрямованість змін вмісту лейкоцитів у 
групах: відсутність у 1-ої групи; підвищення у хворих 2-ої групи та зниження – у 3-ої. 
Зміни вмісту клітин у цих групах достовірні. У цілому незначні и недостовірні зміни 
вмісту лейкоцитів відносно контролю не дозволяють говорити про лейкоцитоз та 
лейкопенію у хворих на туберкульоз мешканців м. Запоріжжя.  

Зміни вмісту лейкоцитів відображають зміни їхніх окремих форм, субпопуляцій. На 
рис.2 відображено напрям та відсоток змін відносних та абсолютних значень 
показників паличкоядерних нейтрофілів. 
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P1-2<0,05; P1-3<0,05; P1-4<0,05; P2-3<0,05; P2-4<0,05 

Рис. 2. Ступень і достовірність змін відносного та абсолютного вмісту паличкоядерних 
нейтрофілів у групах хворих на туберкульоз 

Вміст паличкоядерних нейтрофілів – незрілих форм сегментоядерних нейтрофілів – 
підвищено практично 1,5 рази у осіб з вперше діагностованим туберкульозом (1-а 
група) та у 2,5 -3,0 рази у хворих з загостренням та рецидивом хвороби ( 2-а група). У 
хворих, що одержали курс хіміотерапії протитуберкульозними препаратами (3-я група) 
порівняно з контролем зміни відсутні. Підвищення вмісту тільки паличкоядерних 
нейтрофілів при відсутності у циркуляції інших молодих форм та лейкоцитозу – 
показник дегенеративного зсуву у лейкоцитарній формулі, який свідчить про 
пригнічення функції червоно кісткового мозку [14]. 

Пригнічення функції кісткового мозку в хворих досліджуваних груп підтверджує 
знижений вміст зрілих, сегментоядерних нейтрофілів (рис.3). 
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P1-3<0,05; P1-4<0,05; P2-3<0,05;  

P2-4<0,05. 

P1-4<0,05; P3-4<0,05. 

Рис. 3. Ступень і достовірність змін відносного та абсолютного вмісту сегментоядерних 
нейтрофілів у групах хворих на туберкульоз 
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У хворих досліджуваних груп відносний та абсолютний вміст сегментоядерних 
нейтрофілів знижено. Ступень зниження визначається станом хворих. Відносний вміст 
зрілих нейтрофілів у хворих 1-ої та 2-ої груп знижено в однакової мірі ( біля 12 
відсотків), абсолютний вміст цих головних клітин імунного захисту найбільш знижено 
у хворих, що пройшли курс специфічної протитуберкульозної терапії (до 20%). 

Зниження вмісту сегментоядерних нейтрофілів у хворих 1-ої та 2-ої групи можна 
пояснити міграцією цих клітин у вогнища запалення, у хворих 3-ої групи – 
інгібіруванням біопрепаратами гематопоезу в кістковому мозку. 

На рис. 4 представлено аналіз змін відносного та абсолютного вмісту еозинофілів у 
досліджуваних групах. 

4321

30,00

20,00

10,00

0,00

-10,00

-20,00

-30,00

Е
оз

%

4

-20

1115

 
4321

60,00

40,00

20,00

0,00

-20,00

-40,00
аЕ
оз

0

-33

21
11

 

P1-3<0,05 P1-3<0,05; P2-3<0,05; P3-4<0,05 

Рис. 4. Ступень і достовірність змін відносного та абсолютного вмісту еозинофілів у 
групах хворих на туберкульоз. 

 Середні та їхній довірчий діапазон відносного вмісту еозинофілів у хворих 1-ої та 2-ої 
груп вище за контроль, у 3-ої – нижче. Достовірні відмінності спостерігаються між 
показниками 1-ої та 3іої груп. 

Напрям змін абсолютного вмісту еозинофілів такий же, як і відносного, але 
достовірність між показниками груп більш значна.  

Еозинофіли як і нейтрофіли відносяться до гранулоцитів. У складі їхніх гранул 
містяться як загальні з нейтрофілами складові, так і специфічні. Регуляція гематопоезу 
нейтрофілів и еозинофілів здійснюється різними цитокінами. У нейтрофілів це ІЛ-1, ІЛ-
3, ІЛ-8, α-ТНФ, у еозинофілів – ІЛ-5. Першу групу цитокінів продукують клони Т 
хелперів першого типу, Т-клітини запалення, в той час як ІЛ-5 синтезують і секретують 
зріли Т хелпери другого типу – Тх2 [15]. При порівняння напряму змін нейтрофілів и 
еозинофілів у досліджуваних групах складається враження, що у хворих 1-ої та 2-ої 
груп еозинофіли частково компенсують функцію нейтрофілів: зменшення вмісту 
нейтрофілів на тлі зростання вмісту еозинофілів. Хіміотерапія туберкульозу (3-я група) 
супроводжується приниженням гематопоезу і цих клітин. 

На рис. 5 відображено напрям змін та їхня достовірність вмісту моноцитів у групах 
хворих. Згідно зі значенням середнього відносного та абсолютного вмісту моноцитів у 
хворих першої групи їхній вміст знижено, хворих 2-ої групи підвищено, у 3-ої – групи 
відносний вміст підвищений , абсолютний - знижений. Моноцити крові – це 
транспортна форма тканинних, у тому числі легеневих, макрофагів. Макрофаги як 
антиген презентуючи клітини фагоцитують бактерії туберкульозу і процесують їх у 
складі фаголізосоми. Але бактерії туберкульозу здібні вислизати з фаголізосоми 
макрофагів і використовувати ці клітини для дисимінування [16]. Макрофаги, що 
фагоцитували бактерії туберкульозу, продукують спектр цитокінів, у тому числі 
хематрактанти, яки мобілізують моноцити з кровообігу до джерела локалізації 
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бактерій, прискорюють трансформацію моноцитів до макрофагів, активують їх. 
Макрофаги секретують фактор хемотаксиса для зрілих Т хелперів 1(Тх1), Т клітин 
запалення. Цитокіни Тх1 посилюють хемотаксис моноцитів, активують їх і формують 
вогнище запалення.  
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Рис. 5. Ступень і достовірність змін відносного та абсолютного вмісту моноцитів у 
групах хворих на туберкульоз 

Приймаючі до уваги викладене вище, зниження вмісту моноцитів у циркуляції в 1-ій 
групі хворих можна розглядати міграцію їх у вогнище запалення, підвищений вміст у 2-
ої групі проявом порушення або секреторної активності макрофагів, або Тх1 у вогнищі 
запалення, тобто як прояв імунодефіцитного стану хворих. 

На рис.6 відображено напрям, ступень вираженості змін та їхня достовірність. 

Відносний вміст лімфоцитів у хворих 1-ої групи вище за контроль на 13%, в той час яв 
абсолютний вміст достовірно вище за такий у хворих 3-ої групи. Підвищення вмісту 
лімфоцитів у циркуляції – показник підключення до імунного захисту хворих 
адаптивного, набутого імунітету. У хворих 2-ої групи, тобто у хворих з рецідивуючою 
формою туберкульозу легень ця ланка імунного захисту практично не підключається, у 
хворих 3-ої групи ми маємо пригнічення всіх паростків кровотворення; надбаний 
імунодефіцит клітинної ланки вродженого і надбаного імунітету. 

Інтегральну оцінку рівня білків гострої фази (фібриногену, C-реактивного білку, 
церулоплазміну, імуноглобулінів та інш.) здійснювали шляхом визначення ШОЕ. 
Синтез білків гострої фази у гепатоцитах індукує головним чином ІЛ-6, який 
продукують Тх1. Таким чином, по рівню білків гострої фази опосередковано можна 
судити про функціональний стан Тх1. Окремо визначали вміст С-реактивного білку 
(СРБ). 
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Рис. 6. Ступень і достовірність змін відносного та абсолютного вмісту моноцитів у 
групах хворих на туберкульоз 
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У таблиці 4 відображені дані описової статистики ШОЕ та СРБ у досліджуваних 
групах. 

Таблиця 4 – Описова статистика показників ШОЕ та СРБ у досліджуваних группах  

95% довірчий інтервал 
середнього 

Показник Група N Середнє 
Станд 

Відхил.

Станд 

помилка Нижня 
межа 

Верхня 
межа 

Мін. Макс.

1 22 21,95 11,312 2,412 16,94 26,97 6 46 

2 11 28,00 15,518 4,679 17,58 38,42 10 50 

3 26 11,81 6,086 1,194 9,35 14,27 6 26 
ШОЕ 

4 20 7,55 2,139 ,478 6,55 8,55 4 12 

1 22 ,18 ,395 ,084 ,01 ,36 0 1 

2 11 ,27 ,467 ,141 -,04 ,59 0 1 СРБ 

3 26 ,12 ,431 ,085 -,06 ,29 0 2 

Для коректної оцінки впливу фактора захворюваності на туберкульоз необхідно 
визначитися з гомогенностями дисперсій у досліджуваних групах. У таблиці 5 
відображені результати тестування вибірок на гомогенність дисперсій за Левеном. 
Дисперсії не гомогенні, як що тест Левена менш за 0,05. 

Таблиці 5 – Тест гомогенності дисперсій показників змінних у групах 

Змінна Статистика Левена df1 df2 Sig. 

ШОЕ 22,078 3 75 ,000 

СРБ 6,828 3 75 ,000 

Дисперсії ШОЕ та СРБ у досліджуваних групах не гомогенні. Тому для коректних 
висновок про влив захворюваності на досліджувані показники необхідно виконати як 
АНОВА, так і робастних тестів  

Отримані дані представлені у табл.. 6 та 7. 

Таблиця 6 – АНОВА впливу захворюваності на стан змінних у досліджуваних групах 

Змінна 

 
Порівняння Сума квадратів df Середній квадрат F Р 

Між групами 4246,209 3 1415,403 17,380 ,000 

У середині груп 6107,943 75 81,439   ШОЕ 

Разом 10354,152 78    

Між групами ,626 3 ,209 1,548 ,209 

У середині груп 10,108 75 ,135   СРБ 

Разом 10,734 78    

Отримані дані говорять про вплив фактора хвороби на ШОЕ і відсутність такого та СРБ 
у групах. 

Додаткові дані ми отримали при використанні робастних тестів (табл.7). 
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Таблиця 7 – Робастні тести визначення впливу туберкульозу на показники змінних 
субпопуляцій лейкоцитів в досліджуваних групах 

Змінна Тести Статистика df1 df2 Р. 

Вельха 19,035 3 28,648 ,000 
ШОЕ 

Броун-Форсайта 12,951 3 22,738 ,000 

Вельха -. . -. -. 
СРБ 

Броун-Форсайта -. -. -. -. 

 

Вплив хвороби на показники ШОЕ над достовірний (Р<0,000); вплив захворюваності на 
вміст СРБ в робастних тестах не визначалось, так як у контролі СРБ у нормі відсутній, 
а тому не визначався. 

На рис. 7 відображено стан показників ШОЕ та СРБ у досліджуваних хворих. 
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Відмінності відсутні. 

Рис. 7.  Напрям змін та достовірність відмінностей між показниками ШОЕ та СРБ  
у досліджуваних групах 

За даними, що відображені на рис.7, у хворих всіх досліджуваних груп ШОЕ 
прискорено. Але у 1-ої групи ШОЕ прискорено практично в 3 рази, у 2-ої – 3,5, у 3-ої – 
тільки в 1,5 рази. Це прискорення недостовірно відрізняється від контролю, але воно 
достовірно нижче ніж у перших двох групах. Відсутність достовірних змін місту СРБ 
при наявності його підвищення обумовлено вкрай вираженими індивідуальними 
коливаннями в групах, що визначило широкий довірчій діапазон (Рис.7). Зростання 
ШОЕ свідчать про те, що імунокомпетентні клітини у хворих на туберкульоз – 
макрофаги та Тх1 - здатні продукувати цитокіни, але їхня регуляторна дія в імунної 
системі хворих на туберкульоз обмежена. Механізми, що визначають порушення 
регуляторної дії цитокінів, вкрай актуальна проблема патогенезу туберкульозу.  

Хворі на туберкульоз 1-ої та 2-ої груп тільки госпіталізовані, хворі 3-ої групи – 
напередодні виписки зі стаціонару.  

Ми бачимо супресивну дію протитуберкульозної терапії на стан клітинної ланки 
імунної системи (табл.1, 3, рис. 1-7). Важливо дослідити вплив специфічної терапії на 
функціональний стан печінки у хворих на туберкульоз. У таблиці 8 відображено 
показники описової статистики стану активності аланін та аспартат амінотрансфераз 
(відповідно АлАТ та АсАТ) у досліджуваних групах. 
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Таблиця 8 – Дані описової статистики показників активності АлАТ та АсАТ у 
досліджуваних групах 

95% довірчий інтервал серднього 
Змінна Група N Середнє 

Станд 

Відхил. 

Станд 

помилка Нижня межа Верхня межа 
Мін. Макс.

1 22 ,33 ,115 ,025 ,27 ,38 0 1 

2 11 ,35 ,078 ,024 ,30 ,41 0 0 

3 26 ,41 ,221 ,043 ,32 ,50 0 1 
АлАт 

4 20 ,33 ,051 ,011 ,30 ,35 0 0 

1 22 ,24 ,137 ,029 ,18 ,30 0 1 

2 11 ,23 ,097 ,029 ,16 ,29 0 0 

3 26 ,25 ,139 ,027 ,19 ,30 0 1 
АсАт 

4 20 ,21 ,062 ,014 ,18 ,23 0 0 

На перший погляд значення середніх в досліджуваних групах суттєво не відрізняються. 
Дані статистичного аналізу можливого впливу захворюваності на туберкульоз та 
протитуберкульозної терапії на стан печінки відображено у таблицях 9-10. 

Таблиця 9 – Тест гомогенності дисперсій показників змінних у групах 

Змінна Статистика Левена df1 df2 P. 

АлАт 7,055 3 75 ,000 

АсАт 2,392 3 75 ,075 

Дисперсії АлАТ не гомогенні. Тому вплив захворюваності на стан активності 
трансаміназ (факторний аналіз) ми здійснили з використанням робастних тестів 
(табл.10).  

Таблиця 10. – Робастні тести визначення впливу туберкульозу на показники змінних 
АлАТ та АсАТ в досліджуваних групах 

Змінна Тест Статистика df1 df2 Р 

Вельха 1,414 3 33,555 ,256 
АпАт 

Броун-Форсайта 2,438 3 48,814 ,076 

Вельха ,800 3 33,486 ,503 
АсАт 

Броун-Форсайта ,542 3 62,484 ,656 

Отримані дані свідчать про відсутність впливу як захворюваності на туберкульоз, так і 
специфічної терапії на функціональний стан печінки хворих. 

На рис. 8 відображені дані графічного аналізу та достовірності відмінностей між 
значеннями активності ферментів у окремих групах. 
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Рис. 8 – Стан активності трансаміназ у сироватці крові досліджуваних груп 

Відповідно до даних, що відображені на рис.8, тільки у хворих 3-ої групи , тобто в 
умовах хіміотерапії в межах 50% підвищена активність АлАт, що свідчить про 
незначний реактивний стан гепатоцитів, тобто відсутність гапатотропної дії лікарських 
препаратів.  

Отримані нами результати узгоджуються з наведеними вище даними літератури про те, 
що у хворих на туберкульоз висока міграція нейтрофілів у джерела інфекції МБТ у 
легенях та підвищений апоптоз цих імуноцитів як у легенях, так і у циркуляції [10-12]. 
Цікаво, що при первинному клінічному прояву туберкульозу легень серед імуноцитів 
периферичної крові виявляється така картина змін: на тлі відсутності лейкоцитозу 
знижений вміст сегментоядерних нейтрофілів, підвищений вміст паличкоядерних 
нейтрофілів, еозинофілів та лімфоцитів; при ремісії туберкульозу картина де що 
змінюється: замість лімфоцитів підвищено вміст моноцитів. Підвищення 
паличкоядерних на тлі зниження сегментоядерних нейтрофілів ми пояснюємо як 
відображення підвищеної міграції цих клітин у джерела запалення у легенях, та 
підвищеним апоптозом [10-12]. Еозинофілію при хворобах легенів рекомендовано 
розглядати як ознаку несприятливого перебігу захворювання [14]. Лімфоцитоз у хворих 
1-ої групи, на нашу думку, відображує формування у них адаптивного клітинного 
імунітету. У такому разі нейтропенію слід розглядати як прояв їхньої участі у реалізації 
захисного механізму на вторгнення МБТ. Моноцитоз на тлі відсутності змін з боку 
лімфоцитів, – показник порушення імуногенезу Тх1 у легеневої тканині, підвищеної 
загибелі тканинних макрофагів, посилення гематопоєзу моноцитів при недостатності 
факторів хемотаксису, що продукують Тх1. Нейтропенія у цієї групи хворих 
відображує їхню участь у розвитку патологічного процесу, формуванні каверн, що 
містять гній. Дуже важкий стан імунної системи у хворих на туберкульоз після курсу 
хіміотерапії. Цієй групі хворих потрібна санаторно-курортна імунореабілітація. 

Таким чином, туберкульоз легень у мешканці промислового міста перебігає на тлі 
вираженого відносного та абсолютного дефіциту вмісту головних клітин вродженого 
імунітету - зрілих нейтрофілів, підвищено вмісту еозинофілів, що відображує 
несприятливий перебіг захворювання У зв'язку з цім актуально вивчення стану 
головних мікробіцидних систем нейтрофілів крові хворих на туберкульоз легень 
мешканців промислового міста. Відповідь на це питання важливо як з теоретичного, 
так і практичного боку. 

ВИСНОВКИ 

1. В осіб з вперше діагностованим туберкульозом легень та наявністю виділення 
бактерій туберкульозу, які ніколи не приймали протитуберкульозні препарати, 
при надходженні в стаціонар відсутній лейкоцитоз, у 1,5 – 2,5 рази підвищено 
відносний та абсолютний вміст паличкоядерних, але на 10 – 15% знижено 
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відносний та абсолютний вміст сегментоядерних нейтрофілів; на 15–20% 
підвищений вміст еозинофілів та лімфоцитів; вміст моноцитів не відрізняється від 
контролю. у хворих цієї групи у підвищена шое та вміст срб. активність 
трансаміназ суттєво не відрізняється від контролю. 

2. В осіб з загостренням та рецидивом туберкульозу і відсутністю бактеріовиділення 
при госпіталізації відсутній лейкоцитоз, у 3 рази підвищено відносний та 
абсолютний вміст паличкоядерних, але на 15% -20% знижено відносний вміст 
сегментоядерних нейтрофілів; на 15-25% підвищено відносний та абсолютний 
вміст еозинофілів та моноцитів; вміст лімфоцитів відповідає нормі. У хворих цієї 
групи у підвищена ШОЕ та вміст СРБ. Активність трансаміназ суттєво не 
відрізняється від контролю. 

3. В хворих, що пройшли курс хіміотерапії протитуберкульозними препаратами, 
знижено вміст лейкоцитів, абсолютний вміст сегментоядерних нейтрофілів та 
еозинофілів; Вміст паличкоядерних нейтрофілів, моноцитів та лімфоцитів 
відповідає нормі . У хворих цієї групи у незначно підвищена ШОЕ та вміст СРБ. 
Активність АлАТ підвищена на 30%, активність АсАТ суттєво не відрізняється 
від контролю. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОГРАММЫ 
ПАЦИЕНТОВ С РАЗНЫМ ИСХОДОМ СЕПСИСА 

Колесник Н.В., д.б.н., профессор, Омельянчик В.М., к.м.н., доцент 

Запорожский национальный университет 

Сравнивали показатели 75 гемограмм пациентов умерших от сепсиса(1-я группа) и 
75 гемограмм выживших пациентов (2-я  группа). Установлено, что у  умерших  больных по 
сравнению с выжившими в большей степени (в 1,3 против 1,15 раза) снижено содержание 
эритроцитов и гемоглобина.  в 1,5 раза выше лейкоцитоз, обусловленный  
палочкоядерными нейтрофилами, в 1,3 ниже  содержание  эозинофилов и в1,9 раза– 
лимфоцитов. В условиях интенсивной терапии  показатели  гемограммы умерших больных 
практически не изменяются, в группе  выживших  наблюдается тенденция к нормализации.  
Показатели гемограммы можно использовать для прогнозирования течения сепсиса. 

Ключевые слова: сепсис, гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, умершие и выжившие 
пациенты. 

Колесник Н.В.,  Омельянчик В.М.  ПОКАЗНИКИ ГЕМОГРАМИ У ПАЦІЄНТІВ З РІЗНИМ  КІНЦЕМ  
СЕПСИСУ / Запорізький національний університет, Україна 
Порівнювали показники 75 гемограм пацієнтів померлих від сепсису (1-я група) і 75 гемограми 
пацієнтів, що вижили (2-а група). Встановлено, що у померлих хворих у порівнянні з тими що вижили 
в 1,3 проти 1,15 рази  знижений вміст еритроцитів і гемоглобіну, в 1,5 рази вище лейкоцитоз, 
обумовлений паличкоядерними нейтрофілами, в 1,3 нижче вміст еозинофілів і в1, 9 рази – лімфоцитів. 
В умовах інтенсивної терапії показники гемограми померлих хворих практично не змінюються, у 
групі, що  вижили, спостерігається тенденція до нормалізації. Показники гемограми можна 
використовувати для прогнозування перебігу сепсису. 

Ключові слова: сепсис, гемоглобін, еритроцити, лейкоцити, що померли і ті, що вижили 
пацієнти. 

Kolesnik N.V., Omelyanchik V.N.  INDICATORS HEMOGRAM IN PATIENTS WITH DIFFERENT 
OUTCOME OF SEPSIS / Zaporizhzhya National University, Ukraine 

Comparing figures 75 hemogram of patients who died from sepsis (group 1) and 75 hemogram surviving 
patients (group 2). Found that in patients who died compared with survivors in a greater extent (1.3 vs. 1.15 
times) reduced the content of red blood cells and hemoglobin. 1,5 times higher leukocytosis, caused by 
nuclear neutrophils in 1.3 below, the content of eosinophils, and B1, 9 times-lymphocytes. In the intensive 
care unit patients who died of hemogram indicators remain virtually unchanged in the group of survivors of a 
trend towards normalization. Hemogram indicators can be used to predict the course of sepsis. 

Key words: sepsis, hemoglobin, red blood cells, white blood cells, dead and surviving patients. 

ВВЕДЕНИЕ 

В начале XXI столетия сепсис остаётся одной из самых актуальных проблем медицины 
в силу неуклонной тенденции к росту заболеваемости, стабильно высокой летальности, 
неясного патогенеза. Основные причины высокой смертности в этой когорте: задержка 
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в постановке диагноза, сложности дифференцирования SIRS при сепсисе и 
неинфекционных триггерах. В этой связи остро стоит проблема поиска комплекса 
диагностических критериев и биомаркеров диагностики и прогнозирования сепсиса 
[2,3]. Диагностические биомаркеры должны отвечать таким требованиям: давать 
дополнительную информацию к уже имеющейся, отражать тяжесть течения сепсиса и 
эффективность терапии, быть экономически доступными. Анализ источников 
литературы за 2000 -2010 годы позволил авторам [3] выделить наиболее изученные и 
перспективные биомаркеры сепсиса: прокальцитонин, С- реактивный белок, натрий 
уретический пептид, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, фосфолипаза А2, активированное частичное 
тромбопластиновое время (АЧТВ). Каждый биомаркер имеет свои преимущества и 
недостатки. Наибольшая информативность достигается при использовании нескольких 
тестов [3].  

Большинство из перечисленных маркеров сепсиса – медиаторы воспаления, 
однозначная оценка уровня которых в условиях дисфункции иммунной системы, 
характерной для сепсиса [1] затруднительна, к тому же тест-системы для определения 
медиаторов, отличает высокая стоимость. Поэтому в мире ведется поиск новых более 
доступных информативных биомаркеров. Одно из направлений поиска – анализ 
количественных изменений клеток крови: эритроцитов, субпопуляций лейкоцитов и их 
соотношений у больных с разной тяжестью сепсиса и разным его исходом [4 – 6].  

Цель настоящей работы – сравнительный статистический анализ показателей 
гемограммы умерших и выживших в условиях интенсивной терапии пациентов с 
сепсисом.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Сравнительному анализу подвергнуты показатели гемограммы пациентов с диагнозом 
сепсис и клинически здоровых лиц. Исследования проведены на базе отделения 
интенсивной терапии областной клинической больницы им. Мечникова, 
г. Днепропетровск. Исследовали показатели гемограммы у 3 групп мужчин и женщин: 
1-я группа – больные с сепсисом, умершие в условиях интенсивной терапии 
(25 пациентов, 75 гемограмм); 2-я - больные с сепсисом, выжившие в условиях 
интенсивной терапии (25 пациентов 75 гемограмм); 3-я группа – гемограммы 
клинически здоровых лица (11 человек, 33 гемограммы). Возраст) умерших составил 
52,6 ± 20,68 (среднее ± σ); выживших 57,5 ± 13,2; в контрольной группе– 52,7 ± 3,74 
лет. Анализировали содержание эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов и клеток 
лейкограммы, определяемых трижды в одни и те же сроки пребывания больных 1– ой и 
2-ой групп в отделении интенсивной терапии. С использованием пакета прикладных 
программ SPSS v.13 для OС Windows XP для каждого из тестов, определяемых в 
течение заболевания рассчитывали показатели описательной статистики Достоверность 
различий показателей в группах определяли с помощью теста Вилкоксона для 
связанных выборок, а между группами – с использованием тестов для независимых 
выборок (метод множественных апостериорных сравнений – тест Фишера, медианный, 
Крускала-Уолис), дополнительно осуществляли ANOVA. Отличия считали 
достоверными при P < 0,05. Графический анализ осуществляли с помощью 
соответствующих модулей той же программы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ  

На рис.1 отражены динамика содержания гемоглобина и эритроцитов у пациентов с 
сепсисом 1-й (1-3) и 2-й (4-6) групп по сравнению с контролем (7).  
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Достоверные отличия между показателями 1-ой 
группы (1-3) и показателями 2-ой группы 
отсутствуют; Р1,2,3 – 4,6 <0,001; P1,2,3,4,5,6 -7 < 
0,001 

Достоверные отличия между показателями 1-ой 
группы (1-3) и показателями 2-ой группы 
отсутствуют; Р1,2,3 – 4,6 <0,001; P1,2,3,4,5,6 < 
0,001 

Рис. 1  Направленность изменений содержания гемоглобина и эритроцитов в течение 
сепсиса у умерших (1-3) и выживших ( 4-6) пациентов; 7 – контроль. 

Примечание: Здесь и далее Hb – гемоглобин, Er - эритроциты. 
 

Данные рис. 1 свидетельствуют о достоверном снижении содержания гемоглобина и 
эритроцитов в обеих группах по сравнению с контролем.. Содержание как гемоглобина, 
так и эритроцитов у пациентов с летальным исходом было достоверно ниже, чем у 
выживших, что подтвердили результаты ANOVA (табл.1) Обращает внимание 
отсутствие реакции как эритроцитов, так и гемоглобина на интенсивную терапию в 
обеих группах пациентов.  

Таблица 1 – ANOVA оценки различия выборок, отражающих содержание эритроцитов 
и уровня гемоглобина в исследованных группах пациентов. 

Показатели Сравнение F P 
Эритроциты Между группами 23,546 ,000 
Гемоглобин Между группами 34,912 ,000 

В соответствии с данными табл.1, различия между содержанием эритроцитов и 
гемоглобина в группах с разным исходом сепсиса высоко достоверны. 

Снижение содержания эритроцитов при сепсисе обусловлено как гемолизом клеток, так 
и их апоптозом. Гемолиз эритроцитов индуцируют эндотоксины (гемолизины) 
возбудителей сепсиса Триггерами апоптоза эритроцитов (эриптоза) являются не 
идентифицированные на сегодня один или два компонента плазмы крови больных с 
сепсисом [7]. Как при апоптозе, так и при гемолизе эритроцитов, в циркуляцию 
поступает свободный гем гемоглобина. Последний чрезвычайно токсичен и играет 
центральную роль в патогенезе тяжелого сепсиса. С одной стороны, гем – триггер 
окислительного стресса, определяющего тяжелые повреждения тканей, в том числе 
клеток иммунной системы [8], с другой – продукты окисления гема гемоксигеназой 
ингибируют миграцию нейтрофилов в очаги локализации инфекции [9]. О зависимости 
содержания эритроцитов от тяжести сепсиса сообщают [4]. 

Таким образом, наши данные о достоверно выраженном снижении содержания 
гемоглобина и эритроцитов у пациентов с летальным исходом сепсиса, согласуются с 
новейшими сведениями литературы по этому вопросу. 

Результаты сравнительного анализа состояния показателей лейкоцитов, их 
субпопуляций в исследованных группах в динамике заболевания и значений их 
средних отражены в табл.2, 3 и на рис.3 - 5.  

В табл. 2 отражены результаты ANOVA оценки различия выборок, отражающих 
состояние лейкоцитарного звена при сепсисе у пациентов 1-ой и 2-ой групп.  
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Таблица 2 – ANOVA содержания лейкоцитов и их субпопуляций в исследованных 
группах пациентов в динамике 

Показатель Сравнение F Р 
Lk Г/л Между группами 6,164 ,000 
Py% Между группами 2,825 ,015 
Sy% Между группами 5,832 ,000 
Eos% Между группами 1,908 ,104 
Mon% Между группами 2,709 ,018 
Lph% Между группами 14,773 ,000 

* Примечание: здесь и далее Lk – лейкоциты в Г/л, Py % - палочкоядерные 
нейтрофилы, Sy% - сегментоядерные нейтрофилы, Eos% - эозинофилы; Mon% - 
моноциты, Lph% - лимфоциты. 

Данные табл.2 говорят о том, что направленность и степень выраженности изменений в 
лейкоцитарном звене, за исключением эозинофилов, у пациентов 1-ой и 2-ой групп 
отличаются с высокой степенью достоверности.  

Сравнительный графический анализ относительного содержания иммунокомпетентных 
клеток крови у пациентов, умерших и выживших при сепсисе, отражен на рис. 3. и 4. 
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Рис. 3  Относительное содержание лейкоцитов и их субпопуляций у пациентов с 
летальным (1) и благоприятным (2) исходом сепсиса в условиях интенсивной терапии. 

Контроль (3) – клинически здоровые лица 

Данные, представленные на рис. 2, отражают достоверно выраженный периодический 
характер степени лейкоцитоза как в 1-й, так и 2-й группах пациентов. Однако, в день 
поступления в отделение интенсивной терапии у пациентов 1-й группы уровень 
лейкоцитов колебался в диапазоне 9-18 Г/л, против 8-12 Г/л во 2-й. В последующие дни 
у пациентов 1-й группы лейкоцитоз достоверно нарастал, в то время как у пациентов 2-
й группы – постепенно нормализовался. Лейкоцитоз рассматривается как маркер 
сепсиса при содержании лейкоцитов у пациента выше 12 Г/л или ниже 4,5 Г/л [1].  
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Динамика относительного содержания палочкоядерных и сегментоядерных 
нейтрофилов в обеих группах пациентов с сепсисом аналогична таковой для 
лейкоцитов (рис. 3), т.е. у пациентов, умерших от сепсиса, достоверно выше 
содержание как зрелых, так и молодых форм нейтрофилов. Эти данные соответствуют 
современным представлениям о том, что при благоприятном течении сепсиса 
включаются механизмы апоптоза нейтрофилов, которые призваны уменьшить роль 
нейтрофилов в формировании моно- или полиорганной недостаточности [1, 6, 10]. 

Антибактериальный потенциал палочкоядерных нейтрофилов существенно ниже, чем 
зрелых клеток, естественно, чем выше содержание палочкоядерных нейтрофилов, тем в 
меньшей мере осуществляется их защитная функция [11]. 

В обеих группах пациентов с сепсисом имела место в одинаковой степени выраженная 
эозинопения (рис.3). В условиях терапии у пациентов первой группы этот показатель 
не изменялся, в то время как у пациентов 2-й группы выявлялась тенденция к 
нормализации. Эозинопения характерна для инфекционной патологии и предложена 
как биомаркер сепсиса [12, 13]. 

 Относительное содержание лимфоцитов в день поступления пациентов в отделение 
интенсивной терапии у больных 1-й группы в 2-2,5 раза, а у пациентов 2-й группы в 1,5 
раза ниже нормы. В условиях терапии у больных 1-ой группы этот показатель 
практически не изменялся, а у больных 2-й группы наблюдалась тенденция к 
нормализации. Снижение содержания лимфоцитов при сепсисе обусловлено апоптозом 
[1, 14] 

Относительное содержание моноцитов в обеих группах пациентов изменялось в 
широком диапазоне, нижние границы которого ниже нормальных значений, а верхние – 
выше таковых. У пациентов 1-й группы значения средних показателя не отличалось от 
контроля, в то время как во 2-й группе в день поступления в отделение интенсивной 
терапии и через 2 недели терапии относительное содержание моноцитов было 
достоверно ниже контроля. Моноциты больных сепсисом по сравнению с контролем 
синтезируют большее количество провоспалительных цитокинов – IL-1b, TNFα и IL-6, 
но не антивоспалительный IL-10 в ответ на стимуляцию [15]. В этой связи их апоптоз 
биологически целесообразен. О зависимости выживаемости пациентов с сепсисом от 
степени апоптоза моноцитов крови сообщают [16]. 

Приведенные данных литературы о механизме изменения количества клеток 
гемограммы свидетельствует о том, что апоптоз имеет ключевое значение в патогенезе 
сепсиса. Вероятно, программируемая гибель клеток играет двоякую роль в патогенезе и 
исходах сепсиса: либо облегчает его течение и способствует выживанию пациентов, 
либо оказывать противоположное действие. 

Полученные нами данные дают основание считать перспективным продолжение 
исследований по теме работы с целью определения диапазонов показателей 
гемограммы, имеющих как диагностическое, так и прогностическое значение при 
сепсисе. 

ВЫВОДЫ 

1. Сепсис протекает на фоне снижения содержания эритроцитов и гемоглобина. 
Степень снижения обоих показателей гемограммы достоверно выше у умерших 
пациентов. 

2. Сепсис сопровождается лейкоцитозом. Степень лейкоцитоза выше у умерших 
пациентов. 

3. Относительное содержание сегментоядерных и палочкоядерных нейтрофилов 
повышено у больных с сепсисом. Степень повышения достоверно выше у 
умерших пациентов 
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4. Сепсис протекает на фоне эозинопении. Степень эозинопении не зависит от 
исхода сепсиса. 

5. Относительное содержание моноцитов у: умерших пациентов соответствует 
контролю, у выживших – достоверно ниже такого. 

6. Сепсис протекает на фоне выраженной лимфопении, степень которой достоверно 
выше у умерших пациентов.  
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ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ В УМОВАХ 
КОМПРЕСІЙНОГО ВПЛИВУ НА ПЕРЕДНЮ ЧЕРЕВНУ СТІНКУ  

У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ ІІ СТАДІЇ  
З НОРМАЛЬНИМ ІНДЕКСОМ МАСИ ТІЛА 

*Паламарчук О.І., к.мед.н., асистент, Паламарчук І.Г., к.мед.н., доцент,  
*Кривохацька Ю.О., к.мед.н., доцент 

*ДЗ “Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ Україи” 
Запорізький національний університет 

Досліджено вплив дозованого дискретно зростаючого компресійного подразнення 
механорецепторних структур органів черевної порожнини на показники артеріального 
тиску у хворих на гіпертонічну хворобу ІІ стадії з нормальним індексом маси тіла. 
Виявлено, що у хворих на гіпертонічну хворобу ІІ стадії з нормальним індексом маси тіла 
виявляється лише гіпертонічний тип реагування. Встановлено особливості розподілення за 
підтипами чутливості і рухливості в залежності від статі. 

Ключові слова: гіпертонічна хвороба, компресійний вплив, система регуляції артеріального 
тиску, індекс маси тіла. 

*Паламарчук А.И., Паламарчук И.Г., *Кривохацкая Ю.А. ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ КОМПРЕССИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ПЕРЕДНЮЮ БРЮШНУЮ СТЕНКУ У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ II 
СТАДИИ С НОРМАЛЬНЫМ ИНДЕКСОМ МАССЫ ТЕЛА / *ГУ «Запорожская медицинская 
академия последипломного образования МЗ Украины», Запорожский национальный 
университет 
Исследовано влияние дозированного компрессионного раздражения механорецепторных 
структур органов брюшной полости на показатели артериального давления у больных 
гипертонической болезнью II стадии с нормальным индексом массы тела. Выявлено, что у 
больных гипертонической болезнью II стадии с нормальным индексом массы тела 
выявляется только гипертонический тип реагирования системы регуляции артериального 
давления. Установлены, также, особенности распределения испытуемых по подтипам 
чувствительности и подвижности в зависимости от пола. 

Ключевые слова: гипертоническая болезнь, компрессионное воздействие, система регуляции 
артериального давления, индекс массы тела. 

Palamarchuk O.I., Palamarchuk I.G., * Krivohatskaja J.A. BLOOD PRESSURE PARAMETERS 
CHANGINGS AT PATIENTS WITH ESSENTIAL HYPERTENSION OF STAGE II WITH 
NORMAL BODY MASS INDEX IN CONDITIONS OF COMPRESSIVE INFLUENCE ON 
ANTERIOR WALL OF THE ABDOMEN / *State Institution “Zaporozhye medical academy of 
postgraduate education of Ministry of Health Care of Ukraine”, Zaporizhzhye National University 

Influence of compressive irritation of mechanoreceptors of abdomen cavity organs on blood 
pressure at patients with essential hypertension of stage II with normal body mass index was 
investigated. Only hypertonic type of blood pressure regulating system reaction was revealed at 
patients with essential hypertension of stage II and normal body mass index. Also, subtypes of 
sensitivity and mobility and their gender peculiarities were determined. 

Key words: essential hypertension, compressive irritation, blood pressure regulating system, body 
mass index. 



100 

Біологічні науки 

ВСТУП 

В наш час артеріальну гіпертензію (АГ) розглядають як один з провідних факторів 
ризику виникнення ішемічної хвороби серця, порушень мозкового кровообігу тощо [1, 
2]. Дані сучасних багатоцентрових досліджень переконливо показують, що патогенез 
есенціальної АГ, або гіпертонічної хвороби (ГХ) включає багато патофізіологічних 
механізмів [2, 3]. У наших попередніх роботах [4, 5] було встановлено, що у відповідь 
на дозоване дискретно зростаюче компресійне подразнення механорецепторних 
структур (МРС) органів черевної порожнини (МРС) у здорових осіб виявляється 
чотири основних типи реагування системи регуляції артеріального тиску (АТ) – 
нормотонічний, гіпертонічний, гіпотонічний чи дистонічний. Було виявлено 
особливості розподілення досліджуваних за основним типом та підтипами реагування в 
залежності від статі [5]. 

Метою роботи було дослідження функціонального стану системи регуляції 
артеріального тиску у хворих на ГХ ІІ стадії з нормальним індексом маси тіла (ІМТ). 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Обстежено 30 хворих (15 жінок та 15 чоловіків) на ГХ II стадії з м’якою та помірною 
гіпертензією, у віці 33-75 років (середній вік складав 53,03±2,28 роки), які протягом 6 
місяців до включення в дослідження не приймали регулярно антигіпертензивну 
терапію. Всі обстежені мали нормальний індекс маси тіла. Детальна характеристика 
обстежених викладена у таблиці 1.  

Таблиця 1 – Клінічна характеристика обстежених хворих на гіпертонічну хворобу ІІ 
стадії з нормальним індексом маси тіла 

Показник, одиниця вимірювання Значення 

Кількість обстежених чоловіків, абс. (відносна, %) 15 (50) 

Кількість обстежених жінок, абс. (відносна, %) 15 (50) 

Середній вік, років 53,03±2,28

Індекс маси тіла, кг/м 23,4±0,95 

Давність аг, роки 11,30±1,5 

Кількість факторів ризику 2,4±0,1 

Сат, мм рт.ст. 153,4±2,05

Дат, мм рт.ст. 90,9±1,61 

1-й ступінь аг (м’яка, ат≥140-
159/90/99 мм рт.ст.) 

13 (36,67) 

2-й ступінь аг (помірна, ат≥160-
179/100-109 мм рт.ст.) 

8 (33,33) Ступінь аг, абс. (%) 

Ізольована систолічна гіпертензія 
(сат≥140 мм рт.ст., дат≤90 мм рт.ст.) 

9 (30) 

Низький 10 (6,67) 

Помірний 13 (13,33) 

Високий  7 (80) 

Стратифікація серцево-судинного 
ризику при аг, абс. (%) 

Дуже високий - 
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Вивчали зміни показників АТ в умовах дозованого дискретно зростаючого 
компресійного впливу на ПЧС. Методика дозованого компресійного подразнення 
механо-рецепторних структур черевної порожнини ретельно викладена у наших 
попередніх роботах [4, 5, 6, 7]. Статистичну обробку даних проводили на ПЕОМ по 
загальноприйнятій методиці за допомогою програми «STATISTICA Version 6». 
Порівняльний результат вважався достовірним при P<0,05.  

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ 

В результаті аналізу кількісних змін показників АТ при дозованому, дискретно 
зростаючому компресійному впливі на ПЧС у всіх (100 %) обстежених нами виділено 
один, основний – гіпертонічний тип реагування системи регуляції АТ, який 
характеризувався достовірним (P<0,05) збільшенням САТ, ДАТ, СДТ, ПАТ при 
компресійному впливі на ПЧС (рисунок).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок. Динаміка показників АТ у пацієнтів на ГХ ІІ стадії з нормальним ІМТ в 
умовах компресійного впливу на ПЧС: А – у чоловіків, Б – у жінок. 

Примітки: 1. По вісі абсцис: В– вихідний стан; 10, 20, 40, 60, 80, 100 – компресійне діяння на передню 
черевну стінку в мм рт.ст.; Д– припинення компресійного впливу (декомпресія), Д3 – через 3 хвилини 
після декомпресії, Д5 – через 5 хвилин після декомпресії. По вісі ординат: середньоарифметичні величини 
показників АТ відповідно величині компресійного впливу в мм рт. ст. САТ– систолічний тиск, СДТ– 
середньо-динамічний тиск, ДАТ– діастолічний тиск, ПАТ– пульсовий тиск. 

2.  - P<0,05. 
3.  - P<0,01. 
4. - P<0,001 
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Як видно з представленого рисунка, при початкових величинах компресійного впливу 
на передню черевну стінку (10 і 20 мм рт.ст.) в обстежуваних спостерігалась тенденція 
(P>0,05) до збільшення показників АТ у чоловіків і жінок. В подальшому, при 
компресійному впливі на передню черевну стінку величиною 40 мм рт.ст. збільшення 
САТ, СДТ та ПАТ у таких пацієнтів (і чоловіків і у жінок) носило достовірний характер 
(P<0,05-P<0,001). В подальшому, показники АТ збільшувались практично 
прямопропорційно величині компресійного впливу на передню черевну стінку. 
Максимальне збільшення відбувалось при компресійному впливі 100 мм рт.ст. При 
цьому, більш вираженим збільшення САТ, ДАТ, ПАТ і СДТ було в осіб жіночої статі. 
Так, у чоловіків спостерігали достовірне (P<0,001) збільшення САТ на 16,13 мм рт.ст 
проти достовірного (P<0,001) збільшення цього показника на 19,20 мм рт.ст. у жінок. 
Одразу після припинення компресійного впливу на ПЧС в обох групах відбувалось 
зниження САТ, ДАТ, СДТ, ПАТ до вихідного рівня і показники достовірно не 
відрізнялись від таких у вихідному стані (P>0,1). На 3-й і 5-й хвилинах після 
припинення компресійного впливу показники АТ в обох групах залишались у межах 
вихідного фону.  

Також, як і у практично здорових осіб з основним гіпертонічним типом реагування 
системи регуляції АТ, у обстежених нами пацієнтів з ГХ ІІ стадії і нормальним ІМТ, як 
доповнюючі ознаки основного типу, виділено підтипи чутливості (високо–, середньо– 
та низькочутливий) та рухливості (нормальний чи інертний) системи регуляції АТ. 
Критерії визначення підтипу чутливості та рухливості ретельно викладені у попередніх 
наших роботах. Розподілення обстежених за основним типом реагування і підтипами 
чутливості і рухливості, що виявляються при компресійному впливі на ПЧС, 
представлено у табл. 2. Як видно з таблиці 2, основний гіпертонічний типи реагування 
системи регуляції АТ діагностовано у всіх (100 %) обстежених.  

При цьому, у досліджуваних і чоловічої і жіночої статі достовірно (P<0,05) частіше 
виявляли середньочутливий підтип реагування (у 73,3 % чоловіків та 46,7 % жінок). 
Проте, відсоткова частка такого підтипу реагування була більша у чоловіків. 

Підтипи рухливості, які характеризують лабільність системи регуляції АТ як 
нормальну або знижену та їх співвідношення в у обстежених хворих чоловічої та 
жіночої статі також наведено в табл. 2.  

Таблиця 2 – Розподілення хворих обстежених пацієнтів з ГХ ІІ стадії за основним 
типом та підтипами чутливості і рухливості системи регуляції АТ з нормальним ІМТ 

n (%) n (%) n (%) Основний тип 
 реагування  Чоловіки Жінки 

Підтип  
чутливості Чоловіки Жінки

Підтипи 
рухливості Чоловіки Жінки

Нормальний 3 (100) 4 (80)* Високо 
чутливий 

3 (20) 5 (33,3)*

Інертний — 1 (20) 

Нормальний 2 (18,2) 3 (42,8)*
Середньо
чутливий 

11 (73,3) 7 (46,7)*

Інертний 9 (81,8) 4 (57,2)*

Нормальний — 2 (66,7)

Гіпертонічний 
 

15 (50) 15 (50) 

Низько 
чутливий 

1 (6,7) 3 (20)* 
Інертний 1 (100) 1 (33,3)

Як видно з таблиці 2, у досліджуваних хворих на ГХ ІІ стадії з нормальним ІМТ 
нормальний підтип рухливості достовірно (P<0,05) частіше виявляли в осіб жіночої 
статі (у 60 % жінок проти 33,3 % чоловіків). Напроти, в осіб чоловічої статі домінуюче 
положення займав інертний підтип рухливості (у 66,7 % чоловіків проти 40 % у жінок). 

Таким чином, проведені дослідження показали, що у всіх обстежених нами хворих на 
ГХ ІІ стадії виявляється тільки один – гіпертонічний тип реагування системи регуляції 
АТ в умовах компресійного впливу на ПЧС. У таких осіб в структурі розподілення за 



103 

Вісник Запорізького національного університету  № 1, 2011 

підтипами чутливості та рухливості домінує високочутливий інертний підтип 
реагування. Виявлення у пацієнтів з ГХ гіпертонічного типу реагування системи 
регуляції АТ вказує на превалювання пресорного відділу системи регуляції АТ, 
перенапруженність її депресорних відділів та низький функціональний резерв. В 
подальшому планується вивчення особливостей функціонального стану системи 
регуляції АТ у пацієнтів з ГХ в залежності від індексу маси тіла та впливу та в умовах 
антигіпертензивної терапії. 

ВИСНОВКИ 

1. Досліджено вплив дозованого дискретно зростаючого компресійного подразнення 
механорецепторних структур органів черевної порожнини на показники АТ у 
хворих на ГХ ІІ стадії з нормальним індексом маси тіла та особливості 
розподілення за підтипами чутливості і рухливості в залежності від статі. 

2. У хворих на ГХ ІІ стадії з нормальним індексом маси тіла діагностується лише 
один – гіпертонічний тип реагування системи регуляції АТ на компресійне 
подразнення механорецептоних структур органів черевної порожнини. 

3. У хворих на ГХ ІІ стадії з нормальним індексом маси тіла, як чоловічої, так і 
жіночої статі, в структурі розподілення за підтипами чутливості переважає 
середньочутливий підтип реагування (73,3 % та 46,7 %, відповідно). 

4. В групі жінок достовірно (P<0,05) домінував інертний підтип рухливості (60 %, 
n=9 проти 33,3 %, n=5).  
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АДАПТАЦІЯ ЦИРКАДІАННОГО РИТМУ (ХРОНОДЕСМ)  
ДО ЗАГАЛЬНИХ І СПЕЦІАЛЬНИХ УМОВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  

У СПОРТСМЕНІВ І НЕСПОРТСМЕНІВ 

Параєва К.М., аспірант, Дьомін О.М., к.б.н., доцент,  
Власенко К.Л., к.б.н., доцент 

Запорізький національний університет 

В роботі розглядаються особливості добового (циркадіанного) ритму змін кровотоку шкіри 
у неспортсменів і спортсменів легкоатлетів. Отримані дані про відмінності в циркадіанній 
динаміці складової терморегуляції залежно від режиму фізичної активності. 

Ключові слова: біоритми, шкірний кровоток, фізичне навантаження. 

Параева Е.Н., Демин А.Н., Власенко К.Л. АДАПТАЦИЯ ЦИРКАДИАННОГО РИТМА 
(ХРОНОДЕСМ) К ОБЩИМ И СПЕЦИАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ У 
СПОРТСМЕНОВ И НЕСПОРТСМЕНОВ / Запорожский национальный университет, Украина. 
В работе рассматриваются особенности суточного (циркадианного) ритма изменений 
кровотока кожи у неспортсменов и спортсменов легкоатлетов. Получены данные о 
различиях в циркадианной динамике терморегуляционной составляющей в зависимости от 
режима физической активности. 

Ключевые слова: биоритмы, кожный кровоток, физическая нагрузка. 

Paraeva E.N., Dyomin A.N., Vlasenko K.L. ADAPTATION OF CIRKADIANN OF RHYTHM 
(СHRONODESM) TO GENERAL AND SPECIAL CONDITIONS OF VITAL FUNCTIONS IN 
SPORTSMEN AND NОSPORTSMEN / Zaporizhzhya national university, Ukraine. 

The features of day rhythm’s changes of blood stream of skin are considered in nоsportsmen and 
sportsmen of athletics. Data of the differentiation of cirkadiann dynamics of termoregular 
constituent depending on the mode of physical activity has been got in investigation.  

Key words: biorhythms, skin blood stream, physical activity. 

ВСТУП 

Одним з актуальних завдань сучасної медико-біологічної області дослідження є оцінка 
рівня функціональних можливостей організму людини в різні вікові періоди. Але ця 
проблема не менш актуальна і при оцінці стану людей, які займаються спортом 
(спортсменів). Відомо, що рівень досягнень в спорті багато в чому залежить від 
функціональних резервів організму спортсмена.  

В організмі людини більше 300 функцій і процесів змінюються в добовому 
(циркадіанному) ритмі. Біологічні ритми людського організму є одним із 
найважливіших механізмів пристосування до навколишнього середовища і 
розглядаються в якості важливого критерію функціонального стану організму, його 
благополуччя.  

На даний момент накопичена велика кількість даних, які стверджують, що будь-яке 
порушення благополуччя організму відбивається, насамперед, на показниках системи 
циркадіанних ритмів. 

За допомогою суворого узгодження ритмів між собою і з чинниками навколишнього 
середовища забезпечується благополучний стан живого організму. 

При цьому увесь комплекс біоритмів - один з найважливіших критеріїв адаптації 
функціональних можливостей організму до усього різноманіття екзо- і ендогенних 
чинників [1]. 

В даний час увага багатьох дослідників звернена на спрямованість адаптивних змін 
ССС, пов'язаних з фізичним навантаженням (спортивною діяльністю). Проте при 
рішенні практичних спортивних завдань необхідно враховувати ряд чинників, які 
змінюються з часом і об'єднуються під загальною назвою, - хронодесм. 
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З метою підвищення якості оперативного контролю поточного стану, процесів 
адаптації до загальних і спеціальних умов життєдіяльності спортсменів, необхідно 
враховувати індивідуальний добовий, сезонний або режимний хронодесм. 

Із-за важливості уявлення про циркадіанні (добові) зміни функціональних 
характеристик організму і особливостей їх у спортсменів, дослідження були спрямовані 
на вивчення шкірного кровотоку, оскільки його зміни на порядок чутливіші і 
стабільніші, ніж у інших відомих у біоритмологічних дослідженнях параметрів – 
ЧД або ЧСС, АТ, температура тіла [2]. 

Хорошим критерієм працездатності і психологічної стійкості є динаміка зміни 
показників шкірного кровотоку. 

Стало відомо, що добовий ритм може змінюватися і підлаштовуватися під час 
тренування (проведення занять спортивної діяльності), особливо якщо ці тренування 
проходять регулярно і в певний час [3]. 

Основне завдання подібних досліджень – спробувати поєднати періоди фізіологічного 
оптимуму з часом, впродовж якого фізичні навантаження найбільш інтенсивні. 

Кінцевою метою досліджень було відстежування добового (циркадіанного) ритму 
регуляції основних фізіологічних систем, отримання адекватної діагностичної 
інформації, складання індивідуального профілю добового ритму, підвищення якості 
оперативного контролю за життєдіяльністю спортсменів. 

Завдання, поставлене нами в цьому дослідженні зводилося до реєстрації хронодесма 
шкірного кровотоку у осіб, які займаються спортом (спортсменів) і неспортсменів з 
метою визначення вірогідності адаптації його у спортсменів під режим тренувань або 
відсутності такої. 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Дослідження проводилися на факультеті фізвиховання ЗНУ. Обстежувалися 
спортсмени легкоатлети (2 людини) з відомим режимом тренувальних занять (2 рази на 
добу, з 800 до 1000 та з 1700 до 1900) і неспортсмени (2 людини), які не мають 
фіксованого режиму добової життєдіяльності. 

Визначення стану шкірного кровотоку проводилося за методикою, розробленою за 
допомогою вимірника електричної провідності шкіри SCM - 101 (IТАМ, Забже, 
Польща), призначеного для неінвазивного виміру електропровідності шкіри людини і 
оцінки функціонального стану організму. 

Показники шкірного кровотоку реєструвалися кожну годину протягом доби на фоні 
природного, для обстежуваних, режиму життєдіяльності. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Дані, отримані в цих дослідженнях представлені на рис.1 і 2. 

Слід звернути увагу на те, що характер циркадіанної динаміки у спортсменів і 
неспортсменів носить принципово аналогічний характер. Так, найбільш низький рівень 
шкірного кровотоку (ШК) відповідає періоду сну. 

Різкі одномоментні підйоми величини ШК спостерігалися після прийому їжі, особливо 
це було виражено у неспортсменів. У спортсменів відбувається "згладжування" 
величини ШК після прийому їжі. 
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Рис.1 Добова динаміка шкірного кровотоку у не спортсменів 

По осі абсцис - час доби (години),  
по осі ординат - профіль електрошкірної провідності в мА. 

На представлених графіках добової динаміки ШК звертає на себе увагу найбільш 
виражене підвищення величини ШК не просто до моменту пробудження або відразу 
після нього, а після переходу з положення лежачи у вертикальне положення, 
характерне для денного рухового режиму. Проте найчіткіше видно різницю в 
показниках кровообігу в нічні і денні години у осіб, які не займаються спортом. 

 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

П
Е
П

 (
м
А

)

 
Рис.2 Добова динаміка шкірного кровотоку у спортсменів легкоатлетів 

По осі абсцис - час доби (години),  
по осі ординат - профіль електрошкірної провідності в мА. 

 

У спортсменів добова динаміка кровообігу, як видно на рис.2, менш виражена. Але 
спостерігається збільшення показників ШК під час тренувальної діяльності. 

Необхідно відмітити, що у спортсменів в ті дні, коли не проходили тренування (тобто 
не було фізичного навантаження) показники шкірного кровотоку продовжували 
змінюватися у бік збільшення, як і при фізичному навантаженні. 
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ВИСНОВКИ 

1. Використаний нами метод інформативен і дозволяє зафіксувати зміни шкірного 
кровотоку, який прив'язан до тренувального розкладу. 

2. У неспортменів різниця в добовій динаміці показників ШК (день-ніч) виражена 
чіткіше, тоді як у спортсменів така динаміка менш виражена, що може свідчити 
про довготривалі адаптивні процеси, пов'язані з неможливістю підтримки 
стабільного циркадіанного ритму в умовах змагальної і тренувальної діяльності.  

3. У спортсменів відбувається адаптація хронодесма шкірного кровотоку під режим 
тренувальних занять, про що свідчать зміни ШК навіть за відсутності фізичного 
навантаження. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦЕОЛИТОВОГО НАСОСА ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
БЕЗМАСЛЯНОГО ВАКУУМА В ПРОЦЕССЕ ЛИОФИЛИЗАЦИИ  

ПРОМЫШЛЕННЫХ ШТАММОВ МИКРООРГАНИЗМОВ 

Войченко В.В., аспирант, Белых И.А., к.б.н., доцент,  
*Зинченко В.Д., д.б.н., профессор 

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» 
*Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины 

Разработана конструкция элемента сублимационной сушильной установки с полочной 
вакуумной камерой, сорбционного вакуумного насоса, для создания безмасляного вакуума 
в процессе лиофилизации промышленных штаммов микроорганизмов. В качестве сорбента 
использовался природный цеолит. Рассмотрены изменения свойств цеолита в процессе 
сорбции и регенерации.  

Ключевые слова: лиофилизация, вакуумная сублимационная сушка, цеолитовый насос, 
вакуумный насос, сублимация, цеолит. 

Войченко В.В., Бєлих І.А., *Зінченко В.Д. ЗАСТОСУВАННЯ ЦЕОЛІТОВОГО НАСОСУ ДЛЯ 
СТВОРЕННЯ БЕЗМАСЛЯНОГО ВАКУУМУ У ПРОЦЕСІ ЛІОФІЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ 
ШТАМІВ МІКРООРГАНІЗМІВ / Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут», *Інститут проблем кріобіології та кріомедецини НАН України, 
Україна 
Розроблено конструкцію елементу сублімаційної сушильної установки з поличною 
вакуумною камерою, сорбційного вакуумного насосу, для створення безмасляного вакууму 
в процесі ліофілізації промислових штамів мікроорганізмів. В якості сорбенту 
використовувався природний цеоліт. Розглянуто зміни властивостей цеоліту в процесі 
сорбції і регенерації. 

Ключові слова: ліофілізація, вакуумна сублімаційна сушка, цеолітовий насос, вакуумний насос, 
сублімація, цеоліт. 
Voichenko V.V., Belyh I.A., *Zinchenko V.D. APPLICATION OF ZEOLITE PUMP FOR 
CREATION OIL-FREE VACUUM DURING LYOPHILIZATION OF INDUSTRIAL STRAINS 
OF MICROORGANISMS / National Technical University "Kharkiv Polytechnical 
Institute",*Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the National Academy of 
Sciences of Ukraine, Ukraine 

The sorption vacuum pump was designed as element of freeze-dryer with shelf vacuum chamber 
to create oil-free vacuum during lyophilization process of industrial strains of microorganisms. As 
the sorbent was used natural zeolite. The changes  of zeolite’s properties during the sorption and 
regeneration are reviewed. 

Key words: lyophilization, freeze-drying, the zeolite pump, vacuum pump, sublimation, zeolite. 

ВВЕДЕНИЕ 

Длительное сохранение жизнеспособности штаммов микроорганизмов требует 
определенных условий и достигается в настоящее время несколькими способами: 
периодическим рекультивированием в случае стабильных штаммов, хранением в 
глубоко замороженном или в лиофилизированном состоянии. Последний метод 
позволяет продолжительное время сохранять почти без изменений все свойства 
биопрепарата или продуцента, не требует больших экономических затрат при 
изготовлении и хранении [1]. Однако лиофилизация это сложный технологический 
процесс в результате, которого часть микробной культуры отмирает [2]. Поэтому 
необходимо разработать такие условия лиофилизации, которые позволяют сохранять 
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наибольший процент жизнеспособных клеток после высушивания. До сих пор условия 
лиофилизации бактерий подбираются эмпирическим путем: изменяют какой-либо 
технологический параметр и определяют выживаемость бактерий. Большое влияние на 
сохранение жизнеспособности и продуктивности микроорганизмов при 
замораживании, хранении и последующем оттаивании оказывают условия 
замораживания: скорость и температура, длительность процесса, наличие и состав 
питательных сред, продолжительность хранения, условий культивирования, возраста 
культуры [3].  

Одним из важнейших технологических условий лиофилизации микроорганизмов 
является создание и поддержание безмасляного вакуума в системе, т.е. требуется 
создание не только очень высокого, но и очень «чистого» вакуума.  Под последним 
подразумевается отсутствие в составе остаточных газов приборов  углеводородов, 
попадающих в основном из насосов, применяемых для откачки приборов, например, из 
паромасляных насосов. Один из путей снижения  содержания углеводородов в 
вакуумных приборах –  применение безмасляных средств откачки [4].  

Одним из таких средств сегодня является цеолитовый насос. Данный насос относится к 
вакуумным насосам сорбционного типа с предварительной регенерацией, т.е. 
удалением влаги и остаточных газов. 

Целью использования данной конструкции насоса является получение высокого 
вакуума, и обеспечение чистых вакуумных условий при откачке атмосферного 
давления.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить технологические условия лиофилизации промышленных штаммов 
микроорганизмов: скорость охлаждения, начальная температура сублимации, 
остаточная влажность и защитные среды. 

2. Изучить принцип работы вакуумных насосов. 

3. Рекомендовать природный цеолит в качестве сорбента для достижения 
необходимого вакуума и чистых вакуумных условий. 

4. На основании экспериментальных данных сорбционных свойств  цеолита 
рекомендовать цеолитовый насос в качестве элемента для вакуумной 
сублимационной сушильной установки с полочной вакуумной камерой.    

5. Рекомендовать возможные пути использования разработанной установки для  
лиофилизации промышленных штаммов микроорганизмов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Все конструкционные элементы цеолитового насоса выполнены из стали 40Х ГОСТ 
3680-57, которая отвечает требованиям к конструкционным элементам для вакуумной 
техники [5,6].  

В данной конструкции насоса используется природный цеолит Сокирницкого 
месторождения. По химическому составу Сокирницкий цеолит относится к натриево-
калиевым цеолитам. Кристаллохимическая формула клиноптилолита: 
 (NaK)4 CaAl6 Si30 O72×24H2O. Границы изменения отношения Si/Al для 
клиноптилолита составляют 4,25-5,25.  

Насос является элементом вакуумной сублимационной сушильной установки с 
полочной вакуумной камерой. Сушильная камера представляет собой цилиндрический 
аппарат с одной поворотной торцевой крышкой. Внутри корпуса аппарата 
смонтированы полки (обогреваемые плиты) [7]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Разработана конструкция цеолитового насоса, которая представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Цеолитовый вакуумный насос: 

Насос представляет собой баллон, заполненный цеолитом и приспособленный для 
охлаждения жидким азотом. В баллон, образованный внешним металлическим 
цилиндром 1, внутренним цилиндром 2 и закрытый нижним кольцевым днищем 3 и 
двумя верхними сферическими днищами 4 и 5, до верхнего края внутреннего цилиндра 
засыпан цеолит. В насос помещается 1 кг цеолита. Патрубком 6 баллон соединяется с 
фланцем 7, которым насос присоединяется к вакуумной системе. В средней части 
патрубка располагается патрубок 8, закрываемый резиновой пробкой 9. Баллон насоса 
помещается в сосуд Дьюара 10. При заполнении сосуда Дьюара жидким азотом и 
охлаждении цеолита он сорбирует газ, поступающий из откачиваемого сосуда. 
Цеолитовый насос комплектуется печью (на рисунке не показана), которая 
устанавливается на место сосуда Дьюара при регенерации цеолита в насосе. Печь 
представляет собой двухстенный стакан, между стенками которого расположен 
проволочный нагреватель. Насос присоединяется к вакуумной системе через 
вакуумный клапан.  

Цикл работы цеолитового насоса следующий. При закрытом клапане, соединяющем его 
с вакуумной системой, и открытой в атмосферу пробкой производят регенерацию, т. е. 
восстановление сорбционной активности, цеолита. Регенерация цеолита происходит 
при прогреве его при температуре 300°С в течение 3-х часов. После регенерации печь 
заменяется сосудом Дьюара и насос охлаждается до температуры – 196 °С. После 
охлаждения цеолита насос способен производить откачку. При насыщении цеолита 
откачиваемым газом производят его повторную регенерацию, для чего насос 
предварительно отделяется клапаном от откачиваемого сосуда. 

Цеолит является гетерополярным адсорбентом и характеризуется наличием катионов и 
анионов, поэтому поглощающие свойства определяются, в основном, 
электростатическими силами [8]. Гетерополярными являются и природные и 
искусственные цеолиты и имеют общую формулу: 

RO Al2O3 x SiO2 n H2O, 

RO – окисел какого-либо металла; n – число молекул кристаллизационной воды; х – 
мольное соотношение SiO2/ Al2O3 [1]  

1 — внешний цилиндр;  
2 — внутренний цилиндр; 
3 — днище;  
4,5 — верхнее днище;  
6,8,11 — патрубки;  
7 — фланец;  
8 — патрубок;  
9 — пробка;  
10 — сосуд Дьюара 
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В структуре цеолитов различают первичную и вторичную пористость. Первичная 
пористость образуется при нагреве цеолита до 180-430°С за счет удаления 
кристаллизационной воды. Эта пористость может быть представлена в виде 
сферических полостей, соединяемых между собой узкими парами или окнами. 
Диаметры первичных пор различных цеолитов находятся в пределах 3,8-10 Ǻ. 
Вторичная пористость образуется при соединении отдельных кристаллов цеолита, 
имеющих размеры в несколько микрон, в гранулы при помощи различных связующих 
добавок. Диаметры вторичных пор цеолитов составляют (5-10)·103  Ǻ. Доля 
поверхности вторичных пор мала, поэтому их вклад в процесс поглощения невелик. 
Они служат только каналами для доступа газа к внутренним полостям адсорбента [8]. 

ВЫВОДЫ 

1. Использование данной конструкции цеолитового насоса дает возможность 
отказаться от традиционных механических вакуумных насосов и дополнительной 
системы фильтрации в процессе лиофилизации микроорганизмов, что обеспечивает 
поддержание необходимого безмасляного вакуума в системе.  

2. Адсорбционный цеолитовый насос позволяет создавать в объемах до нескольких 
сотен литров разряжение 10-1 – 10-2 мм.рт.ст. Для получения более низкого давления до 
10-3 – 10-4 мм.рт.ст целесообразна последовательная работа двух и более насосов. При 
этом один из насосов охлаждается и откачивает газ как из объема реципиента, так и из 
объемов остальных еще не охлажденных насосов. После насыщения  первый насос 
отключается, охлаждается следующий насос и т.д. 
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БІОІНДИКАЦІЯ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА  
ЗА ДОПОМОГОЮ ВИЩОЇ ВОДНОЇ РОСЛИННОСТІ  

НА ПРИКЛАДІ ELODEA CANADENSIS 

Маслова О.В., к.ф-м.н, доцент, Полун Л.С., студент 

Запорізький національний університет 

У статті розглядається використання Elodea Canadensis як біоіндикатора водного 
середовища. Виділено три рівні умов існування залежно від коефіцієнту розвитку рослини. 
Визначені найсприятливіші і екстремальні умови для елодеї. 

Ключові слова: біоіндикація, Elodea сanadensis, водне середовище, антропогенний вплив.  

Маслова О.В., Полун Л.С. БИОИНДИКАЦИЯ ВОДНОЙ СРЕДЫ С ПОМОЩЬЮ ВІСШЕЙ 
ВОДНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ELODEA CANADENSIS / Запорожский 
национальный университет, Украина 
В статье рассматривается использование Elodea Canadensis, как биоиндикатора водной 
среды. Выделено три уровня условий существования в зависимости от коэффициента 
развития растения. Определены самые благоприятные и экстремальные условия для элодеи.  

Ключевые слова: биоиндикация, Elodea canadensis, водная среда, антропогенное воздействие. 

Maslova, O.V.; Polun L.S. BIOINDICATION WATER ENVIRONMENT THROUGH HIGHER 
AQUATIC VEGETATION FOR EXAMPLE ELODEA CANADENSIS / Zaporizhzhya national 
university, Ukraine 

The article discusses the use of Elodea Canadensis, as a bioindicator aquatic environment. Three 
levels of living conditions, depending on the rate of plant development. Determined the most 
favorable and extreme conditions for Elodea. 

Key words: bioindication, Elodea canadensis, aquatic environment, human impact. 

ВСТУП 

Водні рослини у зв’язку з особливостями морфології та анатомії можуть бути 
біоіндикаторами стану водойм та слугувати об’єктами глобального моніторингу водних 
екосистем взагалі [1]. 

У зв’язку з підвищеним антропогенним впливом на природні комплекси останнім 
часом, стає актуальною розробка методик, що дозволяють оцінювати екологічний стан 
природних, природно-антропогенних ландшафтів. Оскільки всі компоненти природи 
тісно та нерозривно взаємопов’язані між собою, то порушення одного компонента 
викликає зміну стану всіх інших. Тому, оцінюючи стан одного, можна прогнозувати 
зміни інших компонентів в екосистемі. Останнім часом відбувається значний 
антропогенний вплив на поверхневі водойми. Це і різноманітні викиди промислових та 
побутових вод, і шумове забруднення, і порушення структури водойм при механічному 
перемішуванні шарів води, а також порушення термічного режиму. Усі ці фактори 
призводять до різноманітних змін у водних екосистемах, що відбивається на 
загальному стані природи. На жаль, не завжди є можливість проводити комплексні 
наукові дослідження, які потребують значних матеріальних витрат та спеціального 
обладнання. У таких випадках можна використовувати метод біоіндикації, що останнім 
часом набув широкого визнання та розповсюдженості [2,3]. 

Метою даного дослідження було довести доцільність використання Elodea сanadensis 
як біоіндикатора водного середовища. 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Об`єктом дослідження слугувала вища водна рослина - елодея канадська (Elodea 
canadensis), яка перебувала у водному середовищі, але в різних умовах. Предметом 
дослідження - листки рослини. 
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Для визначення найсприятливіших умов для Elodea сanadensis та екстремальних умов 
існування було використано статистично-математичний метод. 

У дослідженні було використано 30 пагонів елодеї, на кожній з яких було по 30 листків. 
Вони були поділені по п’ять пагонів на експериментальні групи. Кожну 
експериментальну групу рослин утримували на протягом 14 діб у певному середовищі: 
нормальному, м’якому, жорсткому, мильному та в зміненому з м’якого на жорстке. 
Рослину утримували в скляних акваріумах об`ємом 8-10 літрів. 

Після закінчення досліду було пораховано окремо кількість здорових, ушкоджених, 
нових листків на кожному пагоні елодеї. 

I група слугувала контролем - вона перебувала у воді без домішок, температура якої 
була 20°-22° С.  

II група перебувала в жорсткій воді, у якій розчинені солі кальцію і магнію були в 
кількості 10 мг-екв/л, температура дорівнювала 20°-22° С. 

III група перебувала у м`якій (дистильованій) воді, температура води була 20°-22° С. 

IV група  48 годин була в м`якій воді, а потім - у жорсткій. Температура була 20°-22° С. 

V група - в мильній воді (15г господарського мила/ 1л води). Температура води 
дорівнювала 20°-22° С. 

За результатами дослідів була розрахована кількість здорових, пошкоджених та нових 
листків. 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ 

Після проведення досліду підрахували середню кількість листків на гілках, які 
знаходились у різних розчинах. Ці дані наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 - Дані стану листків елодеї канадської після проведення досліду 

№ 
п/п 

Умови 
Загальна 
кількість 
листків 

Здорові 
листки 

Пошкоджені 
листки 

Нові 
листки 

1 Нормальні 30 28 2 21 

2 Жорстка вода 30 22 8 6 

3 М`яка вода 30 24 6 8 

4 
Перенесення з м`якої 

води в жорстку 
30 9 21 0 

5 Мильна вода 30 23 7 4 

За даними результатів дослідів було підраховано інтенсивність розвитку Elodea 
сanadensis у різних умовах за допомогою математичних матриць:  
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1. Нормальні умови  

  

= 30 х (1176+1+1-2-21-28)= 35460   

 

 

 

2. Жорстка вода 

 

=30 х (1056+1+1-8-6-22)=30600 

 

3. М`яка вода                           

 

=30 х (1008+1+1-6-8-21)=33480 

 

4. Перенесення з м`якої води до жорсткої 

 

=30 х (0+1+0-0-0-21)=-600 

 

5. Мильна вода 

 

=30 х (644+1+1-7-4-23)=18360 

 

30 1 1 1 

1 28 1 1 

1 1 2 1 

1 1 1 21

30 1 1 1 

1 22 1 1 

 1 1 8 1 

1 1 1 6 

30 1 1 1 

1 21 1 1 

1 1 6 1 

1 1 1 8 

30 1 1 1 

1 21 1 0 

1 1 9 0 

1 1 1 0 

30 1 1 1 

1 23 1 1 

1 1 7 1 

1 1 1 4 
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Аналізуючи дані математичних моделей, спостерігаємо коливання інтенсивності 
розвитку рослини, залежно від умов:максимальне значення дорівнює 35460, а 
мінімальне – (- 600).   Нормальні умови прийнято за одиницю (К1= 1), тому що в них 
найбільший показник інтенсивності.  Виходячи з отриманих даних, було розраховано 
коефіцієнт розвитку Elodea Canadensis. 

Коефіцієнт розвитку елодеї був розрахований за допомогою співвідношення: 

Коефіцієнт розвитку елодеї в жорсткій воді (К2 ): 
35460 — 1 

30600 — К2  

К2= 862.0
35460

130600


  

Коефіцієнт розвитку елодеї в м`якій воді (К3 ): 
35460 —   1 

33480 —   К3 

К3= 944.0
35460

133480


  

Коефіцієнт розвитку елодеї при перенесенні з м`якої води до жорсткої (К4 ): 
35460 —   1 

-600   —   К4 

К4= 016.0
35460

1600


  

Коефіцієнт розвитку елодеї в мильній воді (К5): 
35460 —   1 

1836 0 —  К5 

К5= 517.0
35460

118360


  

Таким чином, був отриман універсальний коефіцієнт розвитку Elodea canadensis, де: 
Кmax=1,  а Кmin= - 0,016. 

За отриманими даними можна спостерігати коливання коефіцієнта розвитку Elodea 
canadensis залежно від умов існування, яке  представлено на рис.1. 

За рис.1 видно, що коефіцієнт розвитку в нормальних умовах має найвищий показник, 
він більший на 13,8%, ніж у жорсткій воді, на 5%, ніж у м’якій, на 49% ніж у мильній. 
При перенесенні з м’якої води до жорсткої, коефіцієнт має від’ємне значення і менший 
на 101%, ніж у нормальних умовах. 

За допомогою отриманих коефіцієнтів розвитку елодеї були виділені чотири рівні умов 
існування Elodea Canadensis: 

       І рівень - сприятливі умови ( 1≥К ≥ 0,6)                     

       ІІ рівень - допустимі умови ( 0,6> К ≥ 0,25)                     

       ІІІ рівень - екстремальні умови (0,025 > К ≥ 0,01) 

IV рівень – недопустимі умови (К < 0,01) 
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Зовнішній вигляд елодеї після досліду представлено в таблиці 2. 

 

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Умови існування

Нормальні умови

Жорстка вода

М`яка вода

Перенесення з м`якої
води до жорсткої

Мильна вода

 
Рис.1 Коливання коефіцієнта розвитку Elodea canadensis залежно від умов існування 

Таблиця 2 – Узагальнені результати дослідів з урахуванням рівней умов існування та  
зовнішній вигляд елодеї 

Умови 
Коефіцієнт розвитку 

елодеї 
Фото 

Нормальні 
умови 

І рівень 

    К1= 1 
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Жорстка вода 

І рівень 

  К2= 0,862  

 

 

М`яка вода 

І рівень 

    К3= 0,944  

       

 

 

Перенесення з 
м`якої води до 
жорсткої 

ІV рівень 

К4= -0,016  

 

 

Мильна вода 

ІІ рівень 

К5 =0,517 
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Виходячи з результатів таблиці 2, бачимо, що в нормальному середовищі елодея 
виглядає найкраще і має найвищий показник коефіцієнта. У м’якій воді елодея має теж 
високий коефіцієнт, лише деякі її листки пошкоджені.Після перенесення її з м’якої 
води до жорсткої в неї почали розчинятися і чорніти листки, що підтверджує 
коефіцієнт з від’ємним значенням.  

ВИСНОВКИ 

1. Встановлен зв'язок коефіцієнта розвитку Elodea canadensis з зовнішніми умовами. 
Коефіцієнт розвитку в нормальних умовах має найвищий показник, він більший 
на 13,8%, ніж у жорсткій воді, на 5%, ніж у м’якій, на 49% ніж у мильній. При 
перенесенні з м’якої води до жорсткої, коефіцієнт має від’ємне значення і менший 
на 101%, ніж у нормальних умовах. 

2. За розрахованим коефіцієнтом  розвитку  Elodea сanadensis різні умови існування 
були розділені за трьома рівнями: І рівень - сприятливі умови  ( 1≥К ≥ 0,6); 
ІІ рівень - допустимі умови ( 0,6> К ≥ 0,25); ІІІ рівень - екстремальні умови  
(0,025 > К ≥ 0,01); IV рівень – недопустимі умови (К < 0,01) 

3. Визначено, що сприятливими умовами для існування елодеї є м’яка, жорстка  
вода, допустимими умовами слугує мильна вода, а екстремальними - змінене 
середовище з  м’якого на жорстке.     
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ТРОФІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕКОТИПІВ МЕДИЧНОЇ П'ЯВКИ  
В ПРИРОДНИХ ВОДОЙМИЩАХ І В УМОВАХ БІОТЕХНОЛОГІЇ 

Фролов О. К., д. м. н., професор, Копійка В. В., к. б. н., доцент, 
 Федотов Є. Р., к. б. н., доцент, Литвиненко Р. О., аспірант    

Запорізький національний університет 

У акваторії Дніпра в районі о. Хортиця чисельність східної екоформи медичної п’явки в два 
рази перевищує кількість аптекарської екоформи. Переважна більшість (63,2%) відловлених 
у першій половині літа медичних п'явок мали торішній запас крові хазяїв-годувальників, у 
інших тварин – виявлені залишки формених елементів переважно земноводних, ссавців – 
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менше 4 %. При штучному годуванні перевага середньої маси тіла, більша насичуваність і 
життєздатність у реакції «трансплантат (кров при годуванні) проти хазяїна» в аптечної 
медичної п’явки значною мірою визначає кращі її адаптивні можливості як у дикій природі, 
так і в лабораторних умовах.  

Ключові слова: медична п’явка, східна екоформа, аптекарська екоформа, цитологічні мазки 
вмісту кишечника, маса тіла тварини. 

Фролов А. К., Копейка В. В., Федотов Е. Р., Литвиненко Р. А. ТРОФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ЭКОТИПОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПИЯВКИ В ЕСТЕСТВЕННЫХ ВОДОЕМАХ И В 
УСЛОВИЯХ БИОТЕХНОЛОГИИ / Запорожский национальный университет, Украина 
В акватории Днепра в районе о. Хортица численность восточной экоформы медицинской 
пиявки в два раза превышает количество аптекарской экоформы. Подавляющее 
большинство (63,2%) отловленных в первой половине лета медицинских пиявок имели 
прошлогодний запас крови хозяев-прокормителей, у других животных – обнаружены 
остатки форменных элементов преимущественно земноводных, млекопитающих – менее 4 
%. При искусственном кормлении преимущество средней массы тела, большая 
насыщаемость и жизнеспособность в реакции «трансплантат (кровь при кормлении) против 
хозяина» у аптечной медицинской пиявки в значительной степени определяет лучшие ее 
адаптивные возможности как в дикой природе, так и в лабораторных условиях.  

Ключевые слова: медицинская пиявка, восточная экоформа, аптекарская экоформа, 
цитологические мазки содержимого кишечника, масса тела животного. 

Frolov А. K., Kopeika V. V., Fedotov E. R., Litvinenko R. A. TROPHIC PROPERTIES ECOTYPES 
MEDICINAL LEECHES IN NATURAL RESERVOIRS AND IN BIOTECHNOLOGY / 
Zaporizhzhya National University, Ukraine   

In the waters of the Dnieper River in the area of. Khortytsya number of eastern ekoformy leech 
twice a apothecary ekoformy. The vast majority (63.2%) collected in the first half of the summer 
of medicinal leeches were last year's supply of blood-prokormiteley owners, other animals - 
discovered the remains of corpuscles mainly amphibians, mammals - less than 4%. With artificial 
feeding advantage of the average body weight, a large saturation and viability in the reaction of 
graft (blood feeding) versus-host of pharmaceutical medicinal leech to a large extent determines 
the best of its adaptive capacity both in the wild and in laboratory conditions.  

Key words: medicinal leech, the eastern ekoforma, chemist ekoforma, cytological smears gut contents, 
the weight of the animal.  

ВСТУП 

Серед незначної кількості наукових робіт, присвячених гірудології, більшість 
опублікована в Росії та була присвячена дослідженню динаміки чисельності медичної 
п’явки та представленості її підвидів у різних акваторіях, оцінці ефективності їх 
застосування в лікувальній терапії [1-5].  

На території України за останні 5-6 років медична п'явка (МП) у природних 
водоймищах почала реєструватися постійно з тенденцією до збільшення чисельності 
популяцій окремих її підвидів [6]. З цього приводу нами висловлено припущення щодо 
причин збільшення зустрічаємості МП у відкритих водоймищах. До основних з них ми 
віднесли зниження негативного техногенного навантаження у зв'язку з економічним 
спадом виробництва, а також із підвищенням гірудотерапії і біотехнології МП. В 
останньому випадку відбувається неконтрольована інтродукція біотехнологічної МП 
через міську і сільську каналізаційну мережу. У зв'язку з цим екологічний моніторинг 
трофічних зв'язків медичної п'явки в природних водоймищах залишається актуальним, 
враховуючи інвазивний спосіб її живлення. Крім того, представляло інтерес порівняти 
харчову поведінку деяких диких екологічних форм МП в умовах штучного годування. 
Тому метою нашого дослідження стало вивчення особливостей трофічних зв’язків 
медичної п’явки в природних водоймищах та порівняльний аналіз харчової поведінки 
деяких диких екологічних форм МП в умовах їх штучного годування. 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Фауністичні дослідження проводили в типових для медичної п'явки біотопах - в 
акваторії Дніпра в межах м. Запоріжжя та о. Хортиця. Вилов МП проводили згідно з 
рекомендаціями [7]. Серед відловлених МП визначали їх належність до певного 
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екотипу, масу тіла. Визначення екотипу виловлених особин проводили за зовнішніми 
ознаками, основними з яких були особливості забарвлення тіла із спинного та 
черевного боків. У частини відловлених МП (з вагою 3-5 г) проводили цитологічні 
дослідження вмісту переднього відділу кишечника (шлунку). Матеріал з кишечника 
отримували пункцією – голкою для внутрішньовенних ін'єкцій після попередньої 
наркотизації тварин у 10%-му розчині етилового спирту [8]. Усі тварини після вказаних 
дій залишалися живими протягом часу спостереження (6 тижнів). Аналізували також 
ступінь насичуваності особин різних екоформ МП при штучному годуванні в 
лабораторних умовах. Отримані дані піддавали статистичному аналізу з використанням 
програми «Statistica».  

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ 

Вилов МП проводили з кінця травня по серпень 2009 року. Усього за час фауністичних 
досліджень виловлено 228 МП, з яких 78 шт. відносилися до аптекарської форми 
(Hirudo medicinalis officinalis), а 150 – до її східного підвиду (Hirudo medicinalis 
orientalis). При цьому середня маса аптекарської форми становила 2,52±0,23 г і 
перевищувала таку в східної (1,96±0,17 г; р≤0,05). Причина перевищення чисельності 
східного підвиду МП у порівнянні з аптечною при поступці останньою в масі тіла 
вимагає подальшого вивчення. Однією з основних причин даних відмінностей є 
особливість їх харчової поведінки в природі та в умовах біотехнології.   

Із санітарно-гігієнічних, екологічних і фауністичних позицій представляє інтерес аналіз 
вмісту кишечника виловлених у природних водоймищах МП, який дає інформацію про 
останніх хазяїв-годувальників МП (таблиця 1).   

Таблиця 1 – Результати мікроскопування мазків із вмісту кишечника медичної п'явки. 

Підвиди МП 
Аптекарська Східна 

Всього № 
п/
п 

Цитологічні ознаки 
n % n % n % 

1 Гомогенна коричнева маса 22 64,7±8,2 26 61,9 ±7,5 48 63,2±5,5 

2 

Гомогенна коричнева маса із 
залишками апоптотичних ядер 2-3 
мкм, з ядерними еритроцитами, що 
рідко зустрічаються 

7 20,6±4,9 11 26,2 ±4,8 18 23,6±2,9 

3 

Гомогенна коричнева маса із 
залишками апоптотичних ядер,  
ядерні та без'ядерні еритроцити, 
що рідко зустрічаються. Окремі 
малі лімфоцити 4-5 мкм у діаметрі

3 8,8 ±2,8 4 9,5 ±2,5 7 9,2 ±2,3 

4 

Гомогенна коричнева маса із 
залишками апоптотичних ядер,  
без'ядерні еритроцити, що рідко 
зустрічаються, окремі малі 
лімфоцити 4-6 мкм в діаметрі 

2 5,9 ±2,0 1 2,4 ±1,4 3 4,0 ±1,2 

Разом 34 100 42 100 76 100 

Аналіз вмісту кишечника відловлених МП показує, що в переважній більшості випадків 
у цитологічних препаратах були відсутні будь які клітинні форми. Дані особини не 
харчувалися в цьому літньому сезоні, а законсервований залишок крові зберігся з 
минулого сезону. Відомо, що в голодних МП завжди зберігаються залишки крові [9]. У 
решти особин виявлені окремі клітинні елементи внаслідок того, що вони вже 
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харчувалися цього року. Але рідкісні залишки клітин свідчать, що акт живлення 
відбувся 3-4 тижні тому. Згідно з нашими експериментальними даними, окремі 
еритроцити і лімфоцити зберігаються до цього терміну. Далі всі клітинні елементи 
крові в шлунку МП руйнуються [10]. Серед тих МП, що харчувалися, у межах 20 % - 
нападали на жаб (вкраплення ядерних еритроцитів у цитологічних препаратах), до 10 % 
- можна припустити змішане живлення на земноводних і людині (ссавців у 
досліджуваних біотопах не спостерігалося). Лише в поодиноких випадках в якості 
останньої жертви МП була людина. Відмінностей гематологічних показників шлунку 
обох форм МП не виявлено. Рідкісні, за нашими спостереженнями, у межах 10 %, 
харчові контакти МП із ссавцями негативно позначаються на її природному 
відновленні і це є основною причиною повсюдного зниження її чисельності. У той же 
час у ряді випадків зниження її чисельності до повного зникнення в окремих 
водоймищах негативно позначається на водних і наземних зооценозах. Так, МП є 
активним учасником ланцюгів живлення водної фауни. Тому випадіння однієї з ланок у 
даному ланцюзі призводить до каскаду негативних наслідків.  

З іншого боку, обмеження і повне припинення контактів МП із водопійними ссавцями 
різко негативно позначилося на резистентності диких і домашніх тварин. Так, за 
даними ветеринарних служб, серед домашніх копитних зросла частота інфекцій, 
інвазій, соматичних захворювань, що призводить до зниження продуктивності та, 
навіть, збитковості тваринництва. Головною причиною імунодефіциту копитних тварин 
є переведення їх на стійлове утримання, розрив філогенетично зумовлених біотичних 
зв'язків і, перш за все, з МП. Між тим, багатомільйонна еволюція водопійних копитних 
із МП, для якої перші є основними хазяями-годувальниками, призвела до 
мутуалістичної здатності до синтезу останньою великого числа біологічно активних 
речовин. Їх широкий терапевтичний спектр, перш за все, опосередковується через 
імунну систему ссавців. У зв'язку з цим у ветеринарії гірудотерапія вельми 
перспективна.  

Санітарно-гігієнічне і епідемічне значення для людини цитологічних даних вмісту 
кишечника полягає в наступному. Хоча контакти МП і людини рідкісні та часто не 
тривалі (виявлена МП панічно знімається людиною з тіла), невідомим є останній 
хазяїн-годувальник. Враховуючи наше припущення, що частина МП у природних 
водоймищах промислових міст, наприклад, у Запоріжжі, має біотехнічне і 
гірудотерапевтичне походження, вірогідність контамінації при даному контакті 
підвищується. 

Для перевірки можливого зв'язку відмінностей у чисельності популяцій і середньої 
маси тіла аптечного та східного підвиду МП з їх трофічною поведінкою в природі, 
частину відловлених МП у лабораторних умовах годували до повного насичення 
кров'ю великої рогатої худоби. Повторне зважування проводили на другий день після 
годування (таблиця 2), коли значна частина рідини поглинутої крові видаляється з 
кишечника через шкірний епітелій тварини і точніше відображає її насичуваність 
пластичним матеріалом із крові [11].  

Аналіз ступеня насичення МП (різниця маси тіла до і після годування) виявив 
статистичні відмінності між екоформами кільчеців як у хронологічному порядку, так і в 
середніх значеннях (4,38±0,15 г і 3,86±0,12 г відповідно в середньому в аптекарської та 
східної МП, р≤0,05). Кількість з'їденої крові позитивно середньо корелювала з 
початковою масою тварини (r=+0,64±0,13 і r=+0,51±0,11, p≤0,05 в аптечної та східної 
форм МП). При цьому початкова і після годування маса тіла в середньому була більша 
в аптекарської МП. Тенденція до переваги маси тіла в підвиду аптекарської МП є 
важливою біологічною ознакою, що значною мірою визначає кращі її адаптивні 
можливості як у дикій природі, так і в лабораторних умовах. Останнє припущення 
побічно виявилося при спостереженні за ситими п'явками протягом 2-х тижнів. Так, з 
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22 аптечної МП загинула 1 особина, з 50 МП східної екоформи – 6, χ2=12,4, при 7,8 
критичному, n`=3, p≤0,05). Загибель МП після годування ми розцінюємо як прояв 
імунологічного конфлікту в реакції «трансплантат проти господаря» (РТПГ). При 
цьому трансплантатом є кров великої рогатої худоби. Отже, в аптекарської МП 
супресорні реакції на пригнічення імунологічних властивостей трансплантату виражені 
в більшій мірі, ніж у східної. 

Перевага середньої маси тіла, більша насичуваність при штучному годуванні та 
стійкість проти РТПГ у аптекарської МП пояснюються її кращою адаптаційною 
трофічною здатністю як облігатного гемофага. Разом із тим, більш ніж двократна 
поступка східної форми МП у чисельності популяції можна пояснити значною 
чутливістю аптечної МП до глобального потепління (ареал для східної МП значно 
південніше аптекарської), техногенного забруднення середовища. Слід також 
враховувати неконтрольоване завезення на Україну для потреб гірудотерапії 
біотехнологічної МП східного підвиду з республік Закавказзя, також її випадкову 
інтродукцію в природні водоймища.  

ВИСНОВКИ 

1. В акваторії Дніпра в районі о. Хортиця чисельність східного підвиду медичної 
п’явки у два рази перевищує таку аптекарської екоформи.  

2. Середня вага виловлених медичних п'явок і після їх штучного годування 
достовірно вища в аптекарської форми. 

3. Переважна більшість (63,2%) відловлених у першій половині літа медичних 
п'явок мали торішній запас крові хазяїв-годувальників, в інших тварин – виявлені 
залишки формених елементів переважно земноводних, ссавців – менше 4 %. 

Таблиця 2– Інтенсивність насичення в лабораторних умовах виловлених диких 
медичних п'явок, г 

Підвид МП 
Аптекарська Східна 

Всього Дата 
вилову 
(число, 
місяць) 

n до, М1 після, М2 М1-М2 n до, М1 після, М2 М1-М2 n до, М1 після, 
М2 

М1-М2

25.06 2 3,33 
(2,7-4,0)

8,13 
(5,4-10,8) 

4,8 7 1,80 
(0,7- 3,0)

5,90 
(2,5-7,9) 

4,10 9 2,14 6,78 4,64 

26.06 4 1,81 
(1,2-1,8)

6,95 
(5,5- 8,4) 

5,14 7 1,9 
(1,5-2,5) 

6,20 
(5,0-9,2) 

4,30 11 1,87 6,73 4,85 

02.07 10 2,95 
(0,8-5,6)

6,75 
(3,5- 10,8) 

3,80 10 1,80 
(1,4-1,9) 

5,12 
(3,9-7,7) 

3,32 20 3,75 6,06 2,31 

03.07 2 3,45 
(2,0-4,9)

8,65 
(6,2- 11,1) 

5,20 4 3,28 
(1,7-5,5) 

6,45 
(2,6-7,6) 

3,17 6 3,33 7,18 3,85 

07.07 - - - - 4 3,05 
(1,6-5,3) 

8,40    
(4,7-18,5)

5,35 4 3,05 10,47 7,42 

08.07 - - - - 4 1,68 
(1,1-2,3) 

5,12 
(4,2-6,3) 

3,44 4 1,68 5,12 3,44 

14.07 4 1,93 
(1,3-2,7)

6,33 
(4,3- 7,8) 

4,4 14 1,96 
(0,6-3,3) 

5,76 
(3,1-8,4) 

3,80 18 1,95 5,89 3,94 

Разом 22 2,63 ± 
0,14 

7,01 ±    
0,21 

4,38 ± 
0,15 

50 2,07 ±    
0,11 

5,93 ±    
0,19 

3,86 ± 
0,12 

72 2,24 ± 
0,16 

6,48 ± 
0,23 

4,24 ± 
0,25 
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Запорізький національний університет 

Проведено аналіз літературних даних біологічної активності серед N,S-заміщених цистеїну. 
Серед S-гетерилзаміщених привертають увагу (хінолін-4-іл)-L-цистеїни, як перспективні 
сполуки з антимікробною, антиоксидантною, антизапальною, активністю. Дезаміновані та 
інші деривати проявляють високу антирадикальну активність та є малотоксичними. N-
ацильні похідні володіють вираженною гепатопротекторною, протизапальною активністю 
при відсутності канцерогенності та ембріотоксичності. Проведений аналіз вказує на 
перспективність пошуку нових біорегуляторів на основі L-цистеїну. 

Ключові слова: антирадикальна активність, гепатопротектори, N,S- похідні  цистеїну. 

Бражко А.А., Улищенко Е.А., Корнет М.Н., Омельянчик Л.А., Завгородний М.П.,  
Лабенская И.Б., Генчева В.И., Бражко Е.А., Петруша Ю.Ю., Добродуб И.В. 
БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ N,S - ПРОИЗВОДНЫХ L- ЦИСТЕИНА  / Запорожский 
национальный университет, Украина  
Проведен анализ литературных данных биологической активности среди N,S-замещенных 
цистеина. Среди S-гетерилзамещенных привлекают внимание (хинолин-4-ил)-L-цистеины, 
как перспективные соединения с антимикробной, антиоксидантной, 
противовоспалительной, активностью. Дезаминированные и другие производные 
проявляют высокую антирадикальную активность и малотоксичны. N-ацильные 
производные владеют выраженной гепатопротекторной, противовоспалительной 
активностью при отсутствии канцерогенности и эмбриотоксичности. Проведенный анализ 
указывает на перспективность поиска новых биорегуляторов на основе L- цистеина. 

Ключевые слова: антирадикальная активность, гепатопротекторы, N,S- производные 
цистеина. 

Brazhko A.A., Ulishchenko E.A., Kornet M.N., Omeljanchik L.A., Zavgorodny M.P., Labensky I.B., 
Gencheva V.I., Brazhko E.A., Petrusha J.J., Dobrodub I.V. BIOLOGICAL ACTIVITY  
N, S - DERIVATIVES L – CYSTEINE / Zaporizhzhya national university, Ukraine 

The analysis of the literary data of biological activity among N, S - replaced cysteine is carried out. 
Among S-geteril substitute draw attention (quinoline-4-silt)-L-cisteiny, as perspective connections 
with antimicrobic, antioxidant, anti-inflammatory activity. A deamination and other derivatives 
show high antiradical activity and a few toxic. N-acidulate derivatives own expressed 
gepatoprotective, anti-inflammatory activity in the absence of carcinogenicity and embryotoxic. 
The carried out analysis specifies in perspectivity of search of new bioregulators on a basis L - 
cisteiny. 

Keywords: antiradical activity, gepatoprotective, N, S - derivatives L - cisteine. 

ВСТУП 

Цистеїн та його ендогенні модифікати займають одне з найважливіших місць серед 
біорегуляторних сполук низькомолекулярної природи. На сьогодні створено декілька 
лікарських препаратів на основі базової структури цистеїну, і увага до цистеїну все 
більш зростає. Метою даної роботи є аналіз N,S – похідних  цистеїну необхідний для 
подальшого молекулярного моделювання у визначенні найбільш перспективних 
напрямків синтезу нових ефективних біорегуляторів. 
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ОСНОВНИЙ РОЗДІЛ 

L-Цистеїн (2-аміно-3-меркаптопропанова кислота, α-аміно-β-меркаптопропіонова 
кислота, Cys) є замінною сірковмісною амінокислотою, яка має досить різноманітний 
спектр біологічних ефектів, що знайшли своє застосування в комплексному лікуванні 
багатьох захворювань [1,4,5]. Біосинтез цистеїну в рослинах та деяких мікроорганізмах 
відбувається шляхом заміни гідроксильної групи (OH) на меркаптогрупу (SH) в  
L-серині за участю ацетилкоферменту А. В організмі ссавців цистеїн утворюється з  
L-метіоніну або L-серину за участю аденозинтрифосфорної кислоти (АТФ) при 
обов’язковій присутності вітаміну В6 через стадію утворення цистатіоніну [1,6]. При 
відсутності метіоніну чи при порушенні перетворення метіоніну в цистеїн нестача цієї 
амінокислоти може призвести до порушення обмінних процесів в організмі, 
насамперед, нестача цистеїну протягом тривалого часу може призвести до виведення 
важливих мікроелементів з організму [16].  

Цистеїн має в своєму складі три різні функціональні групи. За класифікацією Пірсона 
сульфгідрильна група (SH) є м’якою основою, що характеризується низькою 
електронегативністю, легкою поляризацією та окиснювальністю. Аміногрупа (NH2) 
відноситься до проміжних основ, в той час як карбоксильна (СООН) має щільну 
електронну будову, високу електронегативність та низьку поляризацію [17]. В дослідах 
було встановлено, що координація цистеїну з металами здійснюється завдяки 
сульфгідрильній та карбоксильній груп [23]. Згідно принципу Клопмана, взаємодія 
жорстка основа – жорстка кислота, яка переважно характерна при утворенні 
цистеїнатних комплексів марганцю та заліза, обумовлено головним чином 
електростатичною взаємодією між донором (СОО-) та акцепторами (Mn2+, Fe2+) з 
високою орбітальною електронегативністю [18]. Цистеїн є одним з найсильніших 
антиоксидантів, його антиоксидантна дія підсилюється при одночасному прийомі 
селену та вітаміну С (ефект синергізму). Як антиоксидант цистеїн використовують в 
харчовій промисловості для збереження вітаміну С в готових продуктах  [5].  

Цистеїн також є ефективним захистом протитоксичного прояву міді. Черезмірне 
накопичення міді в організмі людини є рисою притаманною хворобі Вільсона [32]. 
Цистеїн також може таким чином, захищати організм й від інших токсичних металів (з 
утворенням меркаптидів), сполук миш’яку, ціанідів (з утворенням тіазолідинів), 
ароматичних вуглеводнів (з утворенням меркаптурових кислот) [3,6]. 

Найбільш відомим серед N-заміщених цистеїну є ацетилцистеїн (АЦЦ) (рис.1): 
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O
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Рис. 1 – Структура ацетилцистеїну 
 

За виражену антиоксидантну, антитоксичну, імуномоделюючу дію відповідає вільна 
тіольна група, а заблокована ацилрадикалом аміногрупа поліпшує біодоступність 
ацетилцистеїну [35]. АЦЦ  є  муколітичним,  відхаркуючим  засобом,  який  
використовується  для  розрідження мокроти. При цьому збільшується її об’єм, що 
полегшує її відділення [9,15].  Більша частина спектру біологічної активності 
обумовлена тим, що АЦЦ є ефективним відновником глутатіону, який в свою чергу є 



127 

Вісник Запорізького національного університету  № 1, 2011 

модулятором вільнорадикального титру клітини, інгібітором утворення медіаторів 
запалення та неадекватної кількості фактора некрозу пухлин, який сприяє активацію 
апоптозу [4,41].  

Як перспективні біорегулятори привертають увагу S- та N,S-похідних  цистеїну, а саме 
S- гетерилзаміщені цистеїну. Поєднання декількох фармакофорів в значній мірі впливає 
на посилення і появу інших видів активності, пов’язаних  з внеском транспортної 
функції гетероциклічного фрагменту [15,33]. У роботах [2-15]  представлено ряд нових 
(хінолін-4-іл)-L-цистеїнів та їх похідних загальної формули (рис.2): 
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R= OH, ONa, OK, OCH3, ОС2Н5; 
R1 =H, C(O)CH3, C(O)CH2Cl, C(O)CH2CH2COOH, C(O)CH=CHCOOH; 

R2= Вr,Cl, OCH3, ОС2Н5; 
 

Рис. 2.   Потенційні біорегулятори на основі (хінолін-4-іл)-L-цистеїну 

Позаекспериментальні дослідження S-(хінолін-4-іл)-цистеїнів та їх дериватів за 
допомогою комп’ютерних програм показали перспективність цих сполук як субстанцій 
з антимікробною, антиоксидантною, антивиразковою, цитопротекторною діями [7,8]. 
Крім того, для даних речовин можлива фунгістатична, антизапальна, протипухлинна та 
інші види біодії. Досліджені речовини здатні інгібувати протеоліз і виявляти значну 
активність при лікуванні кишкових, урологічних та психосексуальних дисфункцій. У 
більшості випадків для них, як для похідних цистеїну, прогнозувалась антисеборейна 
дія [9]. Важливим моментом прогнозування S-(хінолін-4-іл)-цистеїнів є відсутність для 
них негативних властивостей – високої токсичності, терато-, канцерогенності та 
ембріотоксичності. Значну частину вищезазначених видів біологічних тестів у 
подальшому було підтверджено дослідами in vitro та in vivo [4,8,9]. Зокрема, вивчення 
гострої токсичності цих речовин дало можливість віднести їх до малотоксичних та 
нетоксичних. Встановлено, що введення замісників в бензольне кільце хіноліну 
зменшує токсичність сполук. Дослідження похідних S-(хінолін-4-іл)заміщених 
цистеїну на ріст та розвиток рослинних клітин (цитотоксичність) показали, що 
найбільшу цитотоксичність проявляють сполуки, що мають атом хлору в 6-му 
положенні хіноліну, а аміногрупа в залишку цистеїну відсутня. Наявність 
6-метоксигрупи значно стимулює ріст досліджуваних показників рослин, що стало 
передумовою для дослідження цих сполук на рістстимулюючу активність [83, 84]. 

Одним з перспективних напрямків синтезу похідних  S-(хінолін-4-іл)заміщених 
цистеїну є також дезаміновані  та інші деривати [4,5].  За результатами дослідження 
гострої токсичності показано, що ЛД50 таких сполук знаходиться в межах від 566 − 
2000 мг/кг що дозволило віднести їх до мало- та нетоксичних сполук за класифікацією 
Сидорова. Наявність аміногрупи в карбоновому ланцюзі збільшує токсичність, а заміна 
аміногрупи на гідроксильну (2-гідрокси-3-(8-метокси-2-метилхінолін-4-ілтіо)пропанова 
кислота) суттєво не впливає на зміну токсичності [5]. 
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У дослідах in vitro на моделі аутоокиснення адреналіну виявлено антирадикальну 
активність заміщених 8-метоксихінолінів. На даній моделі високу активність проявили 
водорозчинні форми – натрієві та калієві солі. Наявність гідроксильної групи в α-
положенні карбоксильного залишку зменшує прояв антирадикальної активності [4,5]. 
Натрієві солі відповідних гідроксипохідних  перевищують антирадикальну активність 
еталону порівняння – L-ацетилцистеїну (табл. 1).   

Таблиця 1 –  S-заміщені 8-метокси-2-метил-4-меркаптохіноліну 
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На моделях генерації вільнорадикального окиснення ліпідів відповідні похідні 
знижують утворення вільних радикалів, виявляючи властивості “пасток” 
супероксиданіону у водній фазі, перехоплюють гідроксилрадикал у гетерогенній 
системі та є протекторами меркаптогруп протеїнів, включаючи ферменти 
антиоксидантного захисту (супероксиддисмутази, каталази, глутатіонпероксидази), 
знижують утворення малонового діальдегіду) [4,5]. 

Найбільш виражений мембраностабілізуючий ефект in vivo спостерігався у 
гідроксипохідних. При їх введенні спостерігалась стабілізація мембран гепатоцитів, 
про що свідчить суттєве зменшення показників активності амінотрансфераз – АлТ і 
АсТ. Наявність гідроксигрупи в α-положенні карбонового ланцюга зменшує показники 
рівня АлТ та АсТ, наближаючи їх до інтактної групи тварин. Ці сполуки на фоні 
токсичного гепатиту наближають показники білоксинтезуючої активності до рівня 
інтактних тварин [4,5]. 
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Окремий інтерес, як потенційні біорегулятори представляють N-ацильні похідні S-(2-
метилхінолін-4-іл)-L-цистеїну [11]. Віртуальний скринінг N-ацильних похідних S-(2-
метилхінолін-4-іл)-L-цистеїну на основі комп’ютерної програми  PASS вказує на 
імовірність наявності широкого спектру біологічної  активності  даних  сполук. 
Привертає увагу наявність комбінованої дії сполук, а саме варіанти поєднання 
мембранопротекторної, антиоксидантної, протизапальної, гепатопротекторної 
активності при  відсутності терато- та канцерогенності, ембріотоксичності. Аналіз 
результатів комп’ютерного скринінгу дозволив виявити вплив структурних параметрів 
на біологічну активність сполук, визначити  перспективні сполуки та напрями 
дослідження їх біологічної дії. З метою пошуку серед них ефективних 
гепатопротекторів було проведено первинну оцінку біологічної дії сполук. У роботах 
[11,12,13] було встановлено зв’язок між хімічною будовою та біологічною активністю в 
ряду N-ацил-S-(2-метилхінолін-4-іл)-L-цистеїнів ( табл.2): 

Таблиця 2 –   N-ацильні похідні S-(2-метилхінолін-4-іл)-L-цистеїну 
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Дані сполуки здатні взаємодіяти з вільними радикалами та інгібувати окиснювальні 
процеси.  Значна активність відмічається у заміщених N-бензоїл-S-(2-метилхінолін-4-
іл)-L-цистеїну. Їх натрієві і калієві  солі інгібують аутоокиснення адреналіну на рівні 
речовини порівняння ― ацетилцистеїну[12].  Це пов’язано із  деякою структурною 
схожістю даних сполук з природними антиоксидантами, зокрема з токоферолом. 
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Подальша модифікація молекули S-гетерил-L-цистеїну шляхом блокування аміногрупи 
залишком бурштинової кислоти (див. сполуки 5-7) призводить  до  незначного  
зниження  активності. 

 Підвищення  активності характерно для їх натрієвих і калієвих солей, і реалізується 
завдяки більшій реакційній здатності за рахунок розчинності  сполук  у буферному 
розчині. 

Наявність алкоксигрупи в хіноліновому ядрі сприяє помірному підвищенню 
антирадикальної активності за рахунок дезалкілування алкоксигрупи та утворення в 
експериментальних середовищах фенолятних структур, які здатні інгібувати утворення 
пероксидних радикалів.  

Введення  брому в хіноліновий цикл призводить до значного зниження активності. Така 
тенденція характерна і для солей відповідних кислот [11].  

ЛД50 досліджених сполук знаходиться у межах 660-2000мг/кг і, згідно з класифікацією 
І. К. Сидорова, їх  відносять до класу малотоксичних або нетоксичних сполук [11].  

Значний вплив  на токсичність даного ряду сполук має природа ацильного фрагменту 
― блокування аміногрупи сукциноїльним радикалом значно знижує токсичність 
сполук ( ЛД 50 >2000 мг/кг). Заміна гідрогену аміногрупи на α-хлорацетильний 
фрагмент (табл.2) також сприяє помірному зниженню токсичності   у порівнянні з  N-
ацетил-S-(2-метилхінолін-4-іл)-L-цистеїном. Блокування аміногрупи  бензоїльним 
радикалом приводить до підвищення гострої токсичності. При визначенні 
мембраностабілізуючої  дії було встановлено, що введення  динатрієвої солі N-
сукциноїлзаміщених ефективно регулювало ступінь гемолізу, значно підвищувало 
стійкість еритроцитів і сприяло підвищенню кількості молодих еритроцитів, що, вказує 
на активізацію регенераторних властивостей, і перевершує профілактичний  вплив 
тіотриазоліну (ТТЗ). Наявність в шостому положенні хіноліну метоксигрупи та 
відсутність замісника  зменшує позитивний вплив на показники еритроцитів, але 
стабілізуючий ефект дії даних сполук зберігається. Блокування аміногрупи бензольним 
та хлорацетильним радикалом  знижує  стійкість еритроцитів до кислого середовища. 
Естери N-ацильних похідних S-(2-метилхінолін-4-іл)-L-цистеїну  проявляють помірну 
мембраностабілізуючу активність [13]. 

Введення експериментальним тваринам динатрієвої солі N-сукциноїлзаміщених 
підвищує стійкість  щодо впливу гіпоосмотичних розчинів  до рівня речовини 
порівняння – тіотриазоліну, а за вираженністю гемолізу перевершує його дію. 
Відсутність замісника та введення в шосте положення хінолінового циклу 
метоксигрупи перешкоджає позитивній динаміці. Схожий ефект відмічається при 
введенні  естерів. 

Відсутність замісника та введення в шосте положення хінолінового циклу 
метоксигрупи  призводило до зменшення кількості первинних та вторинних продуктів 
вільнорадикального окиснення ліпідів  та гальмування пошкодження еритроцитів, але 
сумарна оптична густина збільшилась відносно інтактної групи, що свідчить про 
підвищення сорбційної здатності мембран еритроцитів внаслідок їх пошкодження 
хімічним агентом [13]. 

Порушення мембранних структур сприяють патологічним змінам органів і особливого 
впливу зазнають клітини печінки за рахунок їх багатофункціональності. На 2 та 7  добу 
досліджень рівень ферментів цитолізу,  у порівнянні з контролем, знижують всі 
сполуки, що реалізується за рахунок здатності гальмувати процеси ушкодження 
мембран гепатоцитів. 
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На 14 добу значні зміни ферментативної активності спостерігалися при введенні 
заміщених   N-сукциноїл-S-(2-метилхінолін-4-іл)-L-цистеїну. Так, вираженим ефектом 
виділяється  динатрієва сіль N-сукциноїл-S-(6-етокси-2-метилхінолін-4-іл)-L-цистеїну, 
яка перевершує рівень речовини  порівняння  – тіотриазоліну [13].   

Введення експериментальним тваринам заміщених  N-сукциноїл-S-(2-метилхінолін-4-
іл)-L-цистеїнів сприяло збереженню  білоксинтетичної функції печінки та відновленню 
ліпідного обміну протягом  всього експерименту, а наявність  етоксигрупи у шостому 
положенні хіноліну підвищувало дану властивість.  

Встановлено, що позитивні  зміни гомеостазу глюкози викликали  практично  всі  
досліджені  сполуки. За здатністю до відновлення вуглеводного обміну найбільшу 
активність проявляють  заміщені N-сукциноїл-S-(2-метил-хінолін-4-іл)-L-цистеїну. 
Ефект застосування цих сполук зберігається протягом всього експерименту [12,13].  

Відсутність замісника та наявність метоксигрупи в шостому положенні N-сукциноїл-S-
(2-метилхінолін-4-іл)-L-цистеїну  призводить до зниження активності. Підвищення 
ліпофільності похідних N-ацетил-S-(2-метилхінолін-4-іл)-L-цистеїнів позитивно 
впливало на даний показник. Позитивний вплив сполук на функціональний стан 
гепатоцитів підтверджено результатами гістоморфологічних досліджень структури 
печінки. 

 При дослідженні протизапальної  активності встановлено, що сполуки ряду  
N-ацильних похідних S-(2-метилхінолін-4-іл)-L-цистеїну проявляють  протизапальну 
активність за рахунок впливу на простагландинову фазу карагенінового запалення та 
гальмування  розвитку формалінового набряку [12]. 

Дослідження показали, що   ізопропілові  естери  (N-ацетил-S-(2-метилхінолін-4-іл)-L-
цистеїну  та  

N-ацетил-S-(6-метокси-2-метилхінолін-4-іл)-L-цистеїну), динатрієвої солі N-сукциноїл- 
S-(6-етокси-2-метилхінолін-4-іл)-L-цистеїну, метиловий естер N-сукциноїл-S-(6-етокси-
2-метилхінолін-4-іл)-L-цистеїну пригнічували розвиток карагенінового та  
формалінового запалення і перевершували  дію еталону порівняння ― диклофенаку 
натрію [12,13].  

Блокування аміногрупи L-цистеїну сукциноїльним та бензоїльним радикалами знижує 
активність. Введення алкоксигрупи в шосте положення хіноліну підвищує 
протизапальні властивості даного ряду сполук. 
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АНТИАГРЕГАНТЫ: ПРИМЕНЕНИЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ  
СОЗДАНИЯ НОВЫХ СРЕДСТВ 

Фаворитов В.М., к.фарм.н., старший преподаватель  

Запорожский национальный университет 

В статье дана характеристика основным антиагрегантам применяемым при лечении 
тромбозов различной этиологии. На основании анализа механизмов действия, особенностей 
применения, побочного действия  рассмотренных препаратов определены возможные пути 
создания нових синтетических средств этого класса.   

Ключевые слова: обзор, гемостаз, антитромбическая терапия, антиагреганты  

Фаворитов В.М. АНТИАГРЕГАНТИ: ЗАСТОСУВАННЯ І МОЖЛИВІ НАПРЯМКИ  
СТВОРЕННЯ НОВИХ ЗАСОБІВ / Запорізький національний університет, Україна. 
У статті дана характеристика основним антагрегантним засобам, що вживаються при 
лікуванні тромбозів різної етіології. На підставі аналізу механізмів дії, особливостей 
застосування, побічної дії  розглянутих препаратів визначені можливі напрямки створення 
нових синтетичних засобів цього класу. 

Ключові   слова: огляд, гемостаз, антитромбічна терапія, антиагреганти  

Favoritov V.N. ANTIAGREGANTS: APPLICATION AND POSSIBLE WAYS  OF CREATION 
OF NEW FACILITIES / Zaporizhzhya national university, Ukraine. 

In the article description is given basic antiagregantam applied at treatment of thromboses of 
different etiology. On the basis of analysis of mechanisms of action, features of application, side 
action  of the considered preparations the possible ways of creation of novikh of synthetic facilities 
of this class are certain.            

Key words: review, gemostaz, antithrombotic therapy, , antiagreganty  

ВВЕДЕНИЕ  

Тромбоциты играют ключевую роль в инициации тромбообразования, поэтому 
обязательным звеном в лечении и профилактике тромбозов являются 
антитромбоцитарные препараты. 

Многочисленные исследования по оценке действия антитромбоцитарных препаратов 
доказали их клиническую эффективность и вывели их в первый ряд лекарственных 
средств, используемых для терапии и профилактики тромботических осложнений [1, 2]. 

В настоящее время имеются более 20 различных лекарственных препаратов, которые 
способны угнетать функции тромбоцитов с помощью различных механизмов действия.  

КЛАССИФИКАЦИЯ АНТИАГРЕГАНТОВ  

Выделяют следующие группы антиагрегантов: 

1. Вещества, действующие на метаболизм арахидоновой кислоты путем ингибирования 
циклооксигеназы-1(ЦОГ-1): ацетилсалициловая кислота (аспирин), индобуфен, 
трифлюзал. 

2. Антагонисты рецептора АДФ Р2Y12 на тромбоцитарных мембранах: тиенопиридины 
- тиклопидин (тиклид), клопидогрел (плавикс) и празугрел, необратимо ингибирующие 
активность P2Y12, и обратимые антагонисты этого рецептора - AZD6140 (для 
перорального применения) и ARC69931МХ (кангрелор) для внутривенного 
использования). 

3. Антагонисты гликопротеинов (GP) IIb/IIIa: для внутривенного введения - абциксимаб 
(РеоПро), эптифибатид (интегрилин), тирофибан (агграстат); для перорального 
применения - ксимелофибан, орбофибан, сибрафибан, лотрафибан и др. В клинических 
испытаниях не были доказаны эффективность и безопасность перорального 
применения блокаторов GP IIb/IIIa. В 2007 г. в России начат выпуск антагониста GP 
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IIb/IIIa монафрама для внутривенного введения, который по своим свойствам сходен с 
препаратом абциксимаб. 

4. Ингибиторы цАМФ фосфодиэстеразы: дипиридамол и трифлюзал (также ингибирует 
ЦОГ-1). 

5. Стимуляторы аденилатциклазы: илопрост и другие простациклинмиметики, которые 
также повышают в тромбоцитах уровень цАМФ. 

6. Ингибиторы рецептора ТХА2/PGH2: ифетробан, сулотробан и др. 

В настоящее время в клинической практике подтверждена эффективность лишь 
ацетилсалициловой кислоты (АСК), тиенопиридинов (тиклопидина и клопидогрела), 
дипиридамола в сочетании с АСК, а также антагонистов GP IIb/IIIa для внутривенного 
применения [3].  

Средства, действующие на метаболизм арахидоновой кислоты  

При стимуляции тромбоцитов, например тромбином, происходит выделение 
арахидоновой кислоты. Ее высвобождение регулируется фосфолипазой С, антагонистами 
которой являются некоторые известные лекарственные средства, такие как пропранолол, 
хлорпромазин, папаверин, акрихин и местные анестетики новокаин, совкаин, мепакрин. 

Продукты метаболизма арахидоновой кислоты играют важную роль в индуцировании 
агрегации тромбоцитов. Под влиянием циклооксигеназы из нее образуются нестабильные 
циклические эндопероксиды PGD2, PGH2, превращающиеся далее при участии 
тромбоксансинтетазы в тромбоксан А2, являющийся мощным агрегирующим фактором. 
Отсюда понятно значение ингибиторов ферментов, участвующих в метаболизме 
арахидоновой кислоты, в плане изыскания новых антиагрегационных средств. 

Ацетилсалициловая кислота снижает синтез простагландинов в артериях и ингибирует 
тромбоцитарную циклооксигеназу. В этом, по-видимому, и заключается механизм ее дей-
ствия как одного из лучших антиагрегантов. Ацетилсалициловая кислота, ингибируя 
синтез тромбоксана А2 в тромбоцитах, снижает риск возникновения инфарктов миокарда 
и инсультов в 2 раза [4,5]. Антитромботическое действие характерно и для других не-
стероидных противовоспалительных препаратов - индометацина, ибупрофена, 
фенилбутазона, сульфинпиразона. Считается, что противовоспалительные свойства этих 
препаратов обусловлены ингибированием циклооксигеназы-2, тогда как 
антиагрегационные — ингибированием циклооксигеназы-1 [6].   

Антагонисты рецептора АДФ Р2Y12 на тромбоцитарных мембранах  

Активный поиск антиагрегационных средств осуществляется среди ингибиторов 
связывания фибриногена с его рецептором. Известны три класса веществ, являющихся 
антагонистами фибриногеновых рецепторов: 
 Моноклональные антитела; 
 RGD-содержащие пептиды; 
 Соединения непептидной природы. 

Применения в медицине  моноклональных антител ставится под сомнение из-за их 
возможной иммуногенности и длительности процесса восстановления нормальных 
функций тромбоцитов. 

Возможности медицинского применения природных RGD-содержащих белков и 
пептидов ограничены в силу их быстрой метаболической деградации и биологической 
полифункциональности [6]. Модификация структуры таких пептидов может привести к 
созданию более устойчивых и достаточно активных веществ.  
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Тиенопиридины: Активным началом тиенопиридинов являются их метаболиты, 
которые образуются в печени. Они ингибируют агрегацию тромбоцитов, вызывая 
необратимые изменения в рецепторе Р2Y12 с формированием дисульфидного мостика 
между тиольной группой лекарственного метаболита и цистеиновой группой 
рецептора. При этом (в отличие от АСК) тиенопиридины не затрагивают метаболизм 
арахидоновой кислоты и, таким образом, не влияют на синтез простациклина 
эндотелием сосудов. Тиенопиридины повышают способность эритроцитов 
деформироваться, способствуя улучшению реологических свойств крови и 
микроциркуляции.  

Антагонистом фибриногеновых рецепторов является тиклопидин (I), который относят к 
селективным антиагрегантам [7].  

 
І  

Данный препарат по эффективности превосходит ацетилсалициловую кислоту и все более 
вытесняет ее в клинической практике. 

Русское название: Тиклопидин. 

Латинское название: Ticlopidine. 

Химическое название: 5-[2-Хлорфенил)метил]-4,5,6,7-тетрагидротиено[3,2-c]пиридин 
(и в виде гидрохлорида); брутто-формула - C14H14ClNS 

Фармакологическое действие - антитромботическое, антиагрегационное. Ингибирует 
фосфолипазу С, приводит к обратимому торможению, вызываемому 
аденозинфосфатом, связывания тромбоцитов с фибриногеном и соответственно 
подавляет агрегацию тромбоцитов.  

К недостаткам тиклопидина относятся эрозивноязвенные поражения ЖКТ, кожная 
сыпь, нейтропения, тромбоцитопения и тромбоцитопеническая пурпура [6]. 
Тиклопидин может подавлять гранулоцитарный росток кроветворения, а также 
увеличивать уровень холестерина крови. Описаны единичные случаи тромбоцитопении 
и апластической анемии. Большинство побочных эффектов тиклопидина возникают в 
первые 3 мес лечения, поэтому больные, хорошо переносящие препарат в этот период, 
могут продолжать его прием. [8].   

В настоящее время тиклопидин вытесняется препаратом клопидогрел, который дает 
меньше побочных эффектов и при применении которого требуется менее строгий 
контроль за показателями крови [8].    

Клопидогрел. Химическое название: Метил-(+)-(S)-альфа-(о-хлорфенил)-6,7-
дигидротиено[3.2-c]пиридин-5(4Н)-ацетат. Брутто-формула - C16H16ClNO2S. 
Противотромботическое действие клопидогрела отмечается уже через 2 ч после 
приема, и эффект сохраняется приблизительно на одном уровне в течение 2 сут. Прием 
клопидогрела начинают с первой ударной дозы 300-600 мг, после чего рекомендуется 
переходить на поддерживающую дозу (75 мг/сут). Следует иметь в виду, что после 
отмены препарата функция тромбоцитов возвращается к норме лишь через 7—8 дней. 
Следует подчеркнуть, что клопидогрел имеет явное преимущество перед 
тиклопидином с точки зрения безопасности лечения. Его можно назначать в случаях 
непереносимости или неэффективности АСК [9-11]. 
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Наиболее перспективным в профилактике и лечении тромбозов является использование 
тиенопиридинов в сочетании с АСК (100 мг/сут), что позволяет уменьшить 
терапевтические дозы указанных препаратов, снизить количество побочных эффектов и 
удешевить лечение [12-14].   

Антагонисты гликопротеинов IIb/IIIa 

Различают препараты, созданные на основе моноклональных антител к данному 
рецептору, а также синтетические вещества с пептидной или непептидной 
(пептидомиметики) структуры, сходной с последовательностью аргинин-глицин-
аспарагин. Эта последовательностьсодержится в составе фибриногена и играет важную 
роль во взаимодействии с GP IIb/IIIa. Препараты - производные антител (абциксимаб, 
монафрам), взаимодействуя с GP IIb/IIIa, фактически «закрывают» и делают 
недоступным участок связывания фибриногена, т.е. ингибируют рецепторную 
функцию GP IIb/IIIa по неконкурентному механизму [15]. Они образуют прочный 
комплекс с GP IIb/IIIa и могут достаточно долго циркулировать в кровотоке в 
связанном с тромбоцитами состоянии. Именно поэтому после прекращения введения 
этих препаратов агрегационная активность тромбоцитов остается сниженной еще в 
течение нескольких дней, несмотря на быстрое (10-12 ч) выведение из плазмы 
несвязанных с тромбоцитами антительных молекул. В отличие от этих лекарств, 
эптифибатид и тирофибан являются конкурентными ингибиторами связывания 
фибриногена. Связывание этих антагонистов с GP IIb/IIIa характеризуется более 
низким сродством и быстрой скоростью диссоциации комплекса препарата с 
рецептором. Поэтому для эффективного блокирования активности GP IIb/IIIa на 
поверхности циркулирующих тромбоцитов требуется постоянное присутствие в крови 
высоких концентраций данных препаратов, а после прекращения инфузии 
агрегационная активность тромбоцитов восстанавливается в течение нескольких часов.  

Абциксимаб (РеоПро) является первым антагонистом GP IIb/IIIa, получившим 
клиническое применение. Этот препарат представляет собой Fab-фрагменты 
рекомбинантного химерного иммуноглобулина, состоящего из вариабельных участков 
мышиных моноклональных антител и константных участков иммуноглобулина 
человека. 

Абциксимаб оказывает антитромбоцитарное действие только в том случае, если 
связывает более 50% рецепторов тромбоцита. Агрегация полностью подавляется при 
блокаде более 80% рецепторов, однако время кровотечения удлиняется лишь при 
«выключении» более 90% рецепторов. Препарат обладает способностьюблокировать и 
некоторые другие рецепторы интегриновой природы, но его противотромботический 
эффект связан именно с блокадой GP IIb/IIIa. 

 РеоПро обычно вводят внутривенно болюсно с последующей 12-24-часовой инфузией. 
Уже через 30 мин после начала введения более 60% антител оказываются связанными с 
тромбоцитами. Свободный абциксимаб исчезает из кровотока через 30—60 мин после 
окончания инфузии, однако связанный с тромбоцитами препарат циркулирует в русле 
еще в течение приблизительно недели.  После окончания введения абциксимаба 
агрегация тромбоцитов восстанавливается через 48-72 ч, а время кровотечения 
нормализуется через 24 ч. [16-18].  

Эптифибатид (интегрилин) представляет собой циклический гептапептид с заменой 
аргинина положительно заряженным лизином. Брутто-формула-C35-H49-N11-O9-S2. 
(Синтетический циклический гептапептид, содержащий 6 аминокислот и 
меркаптопропиониловый остаток – дезаминоцистеинил) 

Препарат вводят внутривенно в виде болюса (в настоящее время рассматривается 
вариант двукратного болюса) с последующей длительной поддерживающей инфузией в 
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течение от одного до нескольких дней. Сразу после болюсного введения и на 
протяжении всего периода введения эптифибатид практически полностью ингибирует 
агрегацию тромбоцитов, однако после прекращения инфузии агрегационная активность 
тромбоцитов восстанавливается через 4-6 ч. Эптифибатид отличается достаточно 
высокой специфичностью по отношению к GP IIb/IIIa и существенно не влияет на 
активность других интегринов. [19].   

Тирофибан (аггратраст) — непептидное производное тирозина (пептидомиметик).  

Химическое название - N-(Бутилсульфонил)-4-[4-(пиперидил)бутокси]-L-фенилаланин 
(в виде гидрохлорида).Брутто-формула - C22-H36-N2-O5-S  

Тирофибан вводят внутривенно болюсно с последующей длительной, до нескольких 
суток, поддерживающей инфузией. Практически полное ингибирование агрегации 
тромбоцитов достигается уже через несколько минут после введения, а после 
окончания инфузии функциональная активность тромбоцитов восстанавливается в 
течение 8 ч. Как и эптифибатид, тирофибан селективно ингибирует активность GP 
IIb/IIIa. [20,21].  

Монафрам — ингибитор GP IIb/IIIa, который был создан в Российском 
кардиологическом научно-производственном комплексе (старое название — фрамон) 
[13]. Выпуск этого препарата начат в 2007 г. 

Монафрам представляет собой F(ab’)2-фрагменты антиGP IIb/IIIa мышиного 
моноклонального антитела Фрамон (CRC64). Это антитело, как и сам препарат, 
обладает способностью препятствовать взаимодействию GP IIb/ IIIa с фибриногеном и 
другими лигандами и таким образом полностью блокировать агрегацию тромбоцитов. 
При внутривенном болюсном введении монафрама в дозе 0,25 мг/кг массы тела АДФ-
индуцированная агрегация тромбоцитов снижается более чем на 90, 80, 60 и 30% через 
1, 12, 24 ч и 3 дня соответственно. Сходная динамика ингибирования агрегации 
наблюдается при применении абциксимаба, вводимого по стандартной схеме: 0,25 
мг/кг массы тела болюсно + 12-часовая инфузия 0,125 мкг/кг массы тела/мин. В 
отличие от абциксимаба, монафрам селективно блокирует активность GP IIb/IIIa и не 
взаимодействует с другими интегриновыми молекулами. 

Созданные в последние годы пептидомиметики ингибиторов GP IIb/IIIa 
(ксимелофибан, орбофибан, сибрафибан, лотрафибан и др.) предполагались для 
перорального приема в целях длительной профилактики тромбозов [15]. К сожалению, 
во многочисленных исследованиях данных препаратов с участием более 40 000 
пациентов не только не выявлены преимущества этих препаратов перед АСК, но даже 
продемонстрирована более высокая летальность. Все это не дает основания для 
обсуждения их практического применения и лишь оставляет надежды на то, что такой 
эффективный препарат для перорального приема будет все-таки создан [6].   

Ингибиторы цАМФ фосфодиэстеразы: 

Дипиридамол (курантил, персантин).  

Химическое название - 2,2',2'',2'''-[(4,8-Ди-1-пиперидинилпиримидо[5,4-d]пиримидин-
2,6-диил) динитрило] тетракис [этанол]. Брутто-формула - C24H40N8O4. 

Дипиридамол является представителем пиримидопиримидинов и ингибирует функции 
тромбоцитов за счет подъема внутритромбоцитарного уровня цАМФ путем угнетения 
фосфодиэстеразы цАМФ, а также за счет блокады входа аденозина. Соединяясь с 
аденозиновыми рецепторами, дипиридамол вызывает следующие фармакологические 
эффекты: 
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 антиагрегантный: уменьшение агрегации тромбоцитов, улучшение 
микроциркуляции, торможение тромбообразования; 

 сосудорасширяющий: снижение сопротивления венечных и мозговых сосудов на 
уровне мелких артерий и артериол, раскрытие нефункционировавших 
коллатералей, увеличение объемной скорости коронарного и церебрального 
кровотока, снижение общего периферического сопротивления, снижение 
артериального давления; 

 прочие эффекты: в частности, венотонизирующее действие, что может быть 
положительно использовано для лечения ишемической болезни головного мозга  
[22-26].   

Пентоксифиллин. Химическое название - 3,7-Дигидро-3,7-диметил-1-(5-оксогексил)-
1H-пурин-2,6-дион 

Брутто-формула - C13H18N4O3 

Фармакологическое действие - антиагрегационное, улучшающее микроциркуляцию, 
ангиопротективное, сосудорасширяющее. Ингибирует фосфодиэстеразу, стабилизирует 
цАМФ и снижает концентрацию внутриклеточного кальция. Блокирует аденозиновые 
рецепторы. Тормозит агрегацию тромбоцитов повышает их устойчивость к 
деформации, улучшает реологические свойства крови, подавляет тромбообразование и 
нормализует микроциркуляцию. Антиангинальный эффект (увеличение доставки 
кислорода к миокарду) обусловлен расширением коронарных артерий. Дилатирует 
сосуды легких и улучшает оксигенацию крови. Повышает тонус дыхательной 
мускулатуры (межреберных мышц и диафрагмы).  

Стимуляторы аденилатциклазы. Илопрост. Химическое соединение: 5-/Гексагидро-
5-гидрокси-4-(3-гидрокси-4-метил-1-октен-6-инил)-2(1H)-пенталенилиден/пентаноевая 
кислота 

Брутто-формула - C22H32O4 

Структурная формула: 

  

Фармакологическое действие: 

Антиагрегантное средство, аналог простациклина. Подавляет агрегацию, адгезию и 
активацию тромбоцитов; вызывает дилатацию артериол и венул, снижает повышенную 
сосудистую проницаемость, активирует фибринолиз, подавляет адгезию и миграцию 
лейкоцитов после повреждения эндотелия, уменьшает образование свободных 
радикалов кислорода. Илопрост (рН 8.3. период полужизни около 13 мин) имеет 
аналогичную эпопростенолу молекулярную структуру и осуществляет действие через 
эндотелиальные рецепторы простациклина. Илопрост является более мощным  по 
сравнению с эпопростенолом вазодилататором: лишь половина его дозы необходима 
для получения такого же. как у энопростенола гемодинамического ответа [27].  
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Ингибиторы рецептора ТХА2/PGH2.  

Рецептор тромбоксана (TX)A2/PGH2 (TP) связан с белком G и отвечает на стимуляцию 
лиганда активацией фосфолипазы C с последующим увеличением концентраций 
инозитола с трифосфатами, диацилглицеролом и внутриклеточным Ca2+. Были 
разработаны эффективные и длительные (период полураспада более 20 часов) 
антагонисты TP, включая GR 32191, ифетробан (ifetroban) и сулотробан (sulotroban). 
Несмотря на антитромбоцитарную активность, показанную на различных 
разновидностях животных, и интересную кардиопротекторную активность у собак и 
хорьков, эти препараты привели к неутешительным результатам фаз II/III клинических 
испытаний [6]. 

Другие антиагрегационные средства.  Антиагрегационное действие было обнаружено у 
некоторых нейролептиков, антидепрессантов, витаминов и их производных, 
сосудорасширяющих и других лекарственных средств. Установлено, что 
антиагрегантными свойствами обладают следующие препараты:  

 Блокаторы кальциевых каналов – верапамил, нифедипин, дилтиазем. 

 Ингибиторы фосфолипазы – глюкокортикостероиды, некоторые анестетики, бета-
блокаторы (пропранолол,атенолол). 

 Активаторы аденилатциклазы-простагландин Е1, никотиновая кислота 

 Ингибиторы тромоксансинтетазы и циклооксигеназы – нестероидные 
противовоспалительные препараты, сульфинпиразон. 

 Ингибиторы фосфодиэстеразы – папаверин, теофиллин. 

 Препараты, влияющие на липидный состав тромбоцитов – эссенциале, 
липостабил. 

Однако они не рекомендованы к использованию как антиагреганты, т. к. их 
антиагрегантный эффект слабо выражен и является сопутствующим свойством 
препарата. 

Механизм их антиагрегационного действия не выявлен в достаточной мере. Возможно, 
что антиагрегационные свойства этих веществ обусловлены их взаимодействием с 
различного рода рецепторами, имеющимися на тромбоцитах.   

ВЫВОДЫ  

В настоящее время современный уровень медицинской химии и фармакологии 
позволяет более глубоко познавать физико-химические основы процессов агрегации 
тромбоцитов и осуществлять управление ими с помощью индукторов и ингибиторов 
агрегации. 

Полученная информация указывает возможные пути направления изыскания новых, 
более эффективных антитромботических средств. Перспективным представляется 
также синтез и поиск ингибиторов различных ферментов, контролирующих энергетику 
тромбоцитов, способных влиять на функциональную активность тромбоцитов.  
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УДК ………… 

ВИМОГИ  ДО  ОФОРМЛЕННЯ  СТАТЕЙ   
У  “ВІСНИК ЗАПОРІЗЬКОГО  НАЦІОНАЛЬНОГО  УНІВЕРСИТЕТУ” 

 ЗА ФАХОМ “БІОЛОГІЧНІ НАУКИ” 
Іваненко В.А., д. б. н., професор 

Запорізький національний університет 

До друку будуть прийматися лише наукові статті, де присутні такі необхідні 
елементи 
(п.3  Постанови  президії ВАК України № 7 – 05 / 1 від 15 січня 2003 р.): 

 Постановка  проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими 
чи практичними завданнями ; 

 Аналіз останніх досліджень і публікацій,  в яких започатковано розв’язання даної 
проблеми і на які спирається автор ; 

 Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 
присвячується дана стаття ; 

 Формулювання цілей статті (постановка завдання) ; 

 Виклад основного матеріалу дослідження  з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів ; 

 Висновки з даного дослідження  і перспективи подальших розвідок у даному 
напрямку. 

1. МАКЕТ СТОРІНКИ 

Для оригінал-макета використовується формат А4 з такими полями:  

Верхнє та нижнє поля – 2 см, ліве поле – 2 см, праве поле – 3 см.  

Шрифт набору – Times New Roman.  

У разі необхідності для шрифтових виділень у таблицях і рисунках дозволяється 
застосовувати шрифт Courier New (наприклад, для ілюстрації текстів програм для 
ЕОМ). Для стилістичного виділення фраґментів тексту слід вживати начертання курсив, 
напівжирний, напівжирний курсив зі збереженням гарнітури, розміру шрифта та 
інтервалу абзаца.  

Гарнітури, розміри шрифтів та начертання: 

a) для заголовку статті: Times New Roman, – 14 пт, напівжирний, усі великі;  

b) для підзаголовків: Times New Roman, – 12 пт, напівжирний, усі великі;  

c) для основного тексту, УДК, авторів, місце роботи/навчання(курсив), виносок, 
посилань, підписів до рисунків та надписів над таблицями: Times New Roman, – 
12 пт.; 

d) для анотацій, ключових слів – 10 пт. 

Інтервал між абзацами – 6 пт, міжрядковий  інтервал – одинарний.  

 

2. ТИПОГРАФСЬКІ ПОГОДЖЕННЯ ТА СТИЛІ 

УДК набирається в першому рядкові сторінки і вирівнюється за лівим краєм. Заголовок 
статті набирається у наступному за УДК рядкові і вирівнюється посередині. Потім 
указують: прізвища, ініціали авторів, їх посади, учені ступені, звання, нижче - місце 
роботи  (курсивом). Далі розташовуються анотації  українською, російською,  
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англійською мовами і ключові слова (також трьома мовами). Анотації повинні містити: 
прізвища,  ініціали  авторів, назву статті, місце їх роботи або навчання. 

Початок абзаца основного тексту виділяється збільшеним інтервалом між абзацами і 
не виділяється відступом або пустим рядком.  

Усі ілюстрації мають бути оригінальними рисунками або фотографіями. Фотографії 
скануються у 256 градаціях сірого. Усі ілюстрації розташовуються у відповідних 
місцях тексту статті (по можливості угорі сторінки) і повинні бути послідовно 
пронумеровані: Рис. 1, Рис. 2,… (слід вживати арабську нумерацію).  

Виконання рисунків засобами Microsoft Word здійснюється через використання команд 
панелі "Рисование". Підписи здійснюються командою "Надпись". Усі графічні 
компоненти рисунка і надписи об'єднуються командою "Группировать" (меню 
"Действия" на панелі "Рисование") і повинні мати необхідне обтікання.  

Кожен рисунок та надписи до нього включаються до тексту публікації у вигляді одного 
графічного об'єкта з необхідним обтіканням і, при потребі, прив'язаним до тексту. 
Створення графічного об'єкта може здійснюватися будь-яким графічним редактором у 
форматі BMP файлів.  

Усі таблиці розташовуються у відповідних місцях тексту (по можливості угорі 
сторінки) і повинні бути послідовно пронумеровані: Таблиця 1, Таблиця 2, … (слід 
використовувати арабську нумерацію). Надписи розташовуються над таблицями.  

Посилання на літературні джерела подаються у квадратних дужках і послідовно 
нумеруються (слід використовувати арабську нумерацію) у порядку появи виноски в 
тексті статті. Перелік літературних джерел розташовується в порядку їх нумерації, в 
останньому розділі статті з підзаголовком ЛІТЕРАТУРА. Згідно з наказом ВАК 
України № 63 від 26. 01. 2008 р. бібліографічні описи джерел наводять відповідно до 
вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 
вимоги та правила складання» (приклади оформлення бібліографічних описів 
надруковані в бюлетені ВАК України № 3, 2008, с. 9–13). 

 

3. СТИЛІСТИЧНІ ПОГОДЖЕННЯ 

 Не допускається закінчення сторінки одним або декількома пустими рядками, за 
винятком випадків, спричинених необхідністю дотримання попереднього пункту 
(висячі підзаголовки і початок абзаца) та кінця статті.  

 Не допускається починати сторінку незакінченим рядком (переноси в останньому 
рядкові заборонені).  

 Не дозволяється підкреслювання в заголовках, підписах і надписах.  

 Слід дотримуватися правила про мінімальні зміни в шрифтовому та стильовому 
оформленні сторінки для того, щоб максимально уникнути різнорідності макета і 
зберегти єдиний стиль журналу.  

 Не допускається часте використання виносок (виноска повинна розглядатися як 
виняток і вживатися тільки у випадку дійсної необхідності).  

 Ілюстрації мають бути підготовані та масштабовані таким чином, щоб розміри букв 
тексту на ілюстраціях не перевищували розмір букв основного тексту статті більш  
ніж на 50%.  

 Сторінки тексту статті слід пронумерувати. 
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 На етикетці диска треба обов’язково вказувати прізвище, ініціали автора, імена  
файлів. 

 На  диску повинно бути два  файли: 

 перший - із текстом статті  та анотацій  з ключовими словами, назва файла повинна 
містити прізвище автора (наприклад:  Шевченко-стаття.doc); 

 другий - із відомостями про авторів (прізвище, ім΄я, по батькові; посада; вчений 
ступінь;учене звання; місце роботи або навчання; адреса електронної пошти; дом. 
адреса; номери контактних телефонів). 

 

4. ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ СТАТТІ АВТОРУ НЕОБХІДНО ПОДАТИ: 

1. Роздрукований текст статті з анотаціями та ключовими словами.  

2. Відомості про авторів. 

3. Витяг із протоколу засідання вченої ради кафедри або факультету.  

4. Зовнішню рецензію.  

5. Експертний висновок. 

6. Диск із текстом статті, анотації, ключовими словами та відомостями про авторів.  

7. Лист-клопотання (для співробітників сторонніх організацій) на ім'я ректора ЗНУ з 
проханням  опублікувати статтю.  

Адреса редакції : Україна, 69600, м. Запоріжжя, МСП-41, вул. Жуковського, 66 

Довідки за телефоном:   (061) 289-12-26 – редакція   (IV корпус, кімн. 323) 

Адреса електронної пошти:      visnik@znu.edu.ua   
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