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CyTTeBi зпtiни в aKTrrBHocTi ферпrенry спостерiгаються у м'язах та N{озку риби лише пiд дiсю

бутилового ефiру 2,4-,Щ (0,246+0,021 проти 0,165*0,00l т4 0,175*0,005 проти 0,065*0,005 мкмоль NдDН/мг
бiлка за хвилину вiдповiдно), сама ж кислота та if aMiHHa Ьiль хоч i викпикають посиленIu лiТ фермеrгry. ме
цi змiни не достовiрнi. Найменш чутливою до впливу токсикакry (2,4-Д ефiр) влrявшlасi печiнкъ де
спостерiгаеться JIише деяке зменшен}uI активностi Л,Щ.

СтоСовно фермеrrry ЦТК - iзоци-гратдегiдrогенази, то його активнiсть змirпосться пiд вгшивоll2,4-Щ
кИСлОти у печiнui, 2,4-Д-NН4 - в м'язах та печiнцi/а також в ycix дослiджуванш( тканинах при лiТ брппового
ефiРУ 2,4-дихлорфеноксиоцтовоТкислоти (таблиuя 2). 

таблиця 2
дктивнiсть плiтохондрiальноi iзоцитратдегирогеназIr в тканинах коропа лускатого при токсичнiir дii

мкмоль NАDР/мг бiлка за хвIIл
Орган Контроль токсикант

2.4-д 2,4-д-Nн4 2.4-Д еФiр
Бiлi м'язи 0,024+0,002 0.0з8*0.010 0,042t0,007* 0,058*0.017*
Печiнка 0.120+0.012 0.18l*0,02з* 0,2з2+0.021* 0,274+0.0з4*
Мозок 0,029*0,007 0,0з 1+0,00з 0,037*0,011 0,057+0,003*

*- BiдMiHHocTi по вiдношенню до контроJIю достовiрнi.

як у контрольних риб, так i у лослiлнIо(, максимаJIьна активнiсть ферменry спостерiгасться в
печiнцi. ILЦГ цього органу, який у риб е основним центром фермешгативноТ акгивностi [4], зазнае
найбiльшого вrшliву ToKcllKaHTiB (активнiсть ферменry збiльшусться у l,5 рази пiд вIUIивом 2,4-Д, у 1,9 разiв
при дii aMiHHoi солi 2,4-1 та майже у 2,З рази при токсиtlнiй дii 2,4-Щ ефiру). Найпrенш ч)лливою до
токсикозу вtявtлпась IТЦГ мозку коропа.

Такrпr чilном, отриманi результати свiдчать про зростання токсичностi гербiчилiв групи 2,4-.Щ в
ряду "кt{слота - alrliHHa сiль - бутиловий ефiр", тобто токсичнiсть пестлtцидiв великою мiрою визначасться
формою Спол)-ки, про що свiдчать i лiтераryрнi ланi [2]. Пiд вплlлвопл гербiшилiв групи хлорфеноксиоцтовот
кислотI,t вiлбуваються певнi змiнrr в обмiнi речовин коропа. В першу черry це стосуеться активностi
клiтllнних ферментiв. okpeMi ферменти рiзних шляхiв вуглеводного облrirry, по-рiзному реагуоть на
пестицидне забрулнення, оскiльки змiни aKTlmHocTi окремrх ферментiв чи ферментнIltх систем, як вiдомо с
осI{овним пlеханiзпlом реryляцii,метаболiчнлоl прочесiв [7]. Зокреrиа, лактатдегiдрогеназа виrIвилась менш
лабiльноЮ в порiвlянНi з iзоцитРатдегiдрогеназою, що ]\{оже свiдчlлтlr про стабiльнiсть функчiонування
г.-тiко-riзr, в },}{овах токсикоз\,.

Т.:(, -,аj.{аЧIlТtl. ШО ВГL'l]Iв пестишtJ,iв на воднi екосис,е}lrt ве_ltlкою rliрою за,lе;кить вiд iiHboТ
розчинностi у,водi Ii]. r{eir покzвник мас двояке значеннrI - при високiй розчинностi виникають сприятливi
умови для швидкоi дii препарата на гiдробiонтiв: надходження в органiзм через зябра, поглинаннrI,
засвосння донними органiзмами тощо.

Але за механiзмами бiосорбчii найбiльшу небезпеку дця ж}tв}iх органiзмiв становлять погано
розчиннi у водному середовищi пестициди. Вони у великiй кiлькостi нагромаджуIоться у воднiтх вiдкладах
та гiлробiонтах i можуть при певних концентраrl,iях негатлtвно вплllватit на окрепti органiзми i процеси, що
забез печуоть функLtiонування екосистеми в цiлому.

Крiпt того, оскiльки пестициди групи 2.4-[ с гербiцидами, то вони Iиожуть спричинrIти
опосередкований вплив на воднУ екосистемУ,а сайе - вибiрково припI{няюч11 розвItток синьо-зелених
водоростеt"l, фiтогrпанктону чи зелених водоростей, змittlовати у нiй вilдове спiввiдношен}lrl живих
органiзмiв.
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