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Адаптація до неприродних для організму чин-

ників – це молекулярні та біохімічні механізми прис-
тосування до різноманітних, іноді екстремальних 
умов існування. Надзвичайно висока адаптаційна пла-
стичність у риб викликає підвищену наукову зацікав-
леність, зумовлену, крім того, ще й широкою порів-
няно з іншими хребетними видовою різноманітністю. 
Значна кількість робіт присвячена вивченню стану 
системи антиоксидантного захисту в тканинах риб за 
впливу важких металів. 

Мета дослідження – вивчення впливу важких 
металів (ВМ) та поверхнево-активної речовини на 
стан системи антиоксидантного захисту в печінці цьо-
горічки коропа лускатого.  

Об’єкт дослідження – антиоксидантна система 
печінки цьогорічок коропа лускатого за дії сумісної та 
окремої дії поверхнево-активних речовин (натрій лау-
рилсульфат) та йонів важких металів (Pb2+, Cu2+). У 
тканинах печінки визначались активність суперок-
сиддисмутази (КФ 1.15.1.1), глутатіонпероксидази 
(КФ 1.11.1.9) і каталази (КФ 1.11.1.6), а також вміст 
дієнових кон’югатів, гідроперекисів та малонового ді-
альдегіду. Одержані цифрові дані опрацьовували ста-
тистично за допомогою програми Microsoft EXCEL, 
використовуючи коефіцієнт Стьюдента. 

В результаті проведених досліджень було ви-
явлено, що кількісні показники вмісту дієнових 
кон’югатів в печінці цьогорічки коропа лускатого за 
дії йонів Pb2+ та натрій лаурилсульфату збільшилися 
на 12,9 % та 3,8 % відповідно. При впливі йонів Cu2+ 

змін вмісту даних метаболітів не спостерігалося. Та-
кож було встановлено, що вміст дієнових кон’югатів в 
печінці значно підвищився за сумісної дії натрій лау-
рилсульфату з йонами Pb2+ та з йонами Cu2+, вірогідні 
показники становлять 47,1 % для першої суміші та 
28,7 % – для другої.  

Щодо вмісту гідроперекисів, то отримані ре-
зультати свідчать про значне збільшення даних мета-
болітів при сумісному впливі натрій лаурилсульфату 
та йонів Pb2+, а саме 26,2 %. Результати впливу інших 
токсикантів мають такий вигляд: за дії йонів Pb2+ 

вміст гідроперекисів збільшився на 13 %, за дії йонів 
Cu2+ – на 8,5 %, за дії натрій лаурилсульфату – на  
10,3 %, при сумісному впливі натрій лаурилсульфату 
та йонів Cu2+ – на 8,5 %.  

Аналогічні результати отримано при дослі-
дженні вмісту малоногового діальдегіду за цих умов 
інтоксикації. При окремій дії йонів Pb2+ та натрій лау-
рилсульфату вміст даного метаболіту збільшився на 
4,0 % і на 13,6 % при впливі йонів Cu2+. За сумісного 
впливу натрій лаурилсульфату з йонами Pb2+ та з йо-
нами Cu2+ в порівнянні з даними контрольної групи 
риб спостерігалося підвищення вмісту малонового 
альдегіду на 24,5 % та 14,8 % відповідно. 

Таким чином, найбільш контрастні зміни зі 
станом системи антиоксидантного захисту відбува-
ються в печінці за сумісної дії йонів плюмбуму та 
ПАР. Антиоксидантна активність зміщується в бік 
перекисного окиснення ліпідів, що лежить в основі 
формування окиснювального стресу.  
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