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Актуальність теми. На даному етапі розвитку іхтіологічної науки значна 

увага приділяється процесам інтенсифікації рибництва в прісних водоймах нашої 

країни з метою підвищення їх продуктивності. У зазначеному аспекті фізіолого-

біохімічні дослідження гідробіонтів розв’язують низку важливих завдань, серед 

яких важливе місце займає вивчення впливу йонів металів на метаболічні 

процеси  в організмі екзотермних тварин, зокрема риб. 

Сполуки металів відіграють важливу роль у життєдіяльності всіх живих 

організмів. Входячи до складу багатьох органічних сполук, або вступаючи з 

ними у взаємодію, метали впливають на перебіг багатьох біохімічних процесів. 

Йони металів здатні утворювати в тканинах організму міцні зв’язки з різними 

біологічно активними центрами. Значною мірою їх дія пов’язана з ферментами, 

які містять у своєму складі йони металів, або активуються ними. 

Як мікроелементи метали впливають на низку важливих біохімічних 

процесів в організмі риб. Такий вплив може бути стимулюючим, пригнічуючим 

або нейтральним, залежно від природи металу, концентрації та форми його 

існування у воді. Біологічна функція металів здійснюється при досить низьких їх 

концентраціях. Присутність металів у кількостях, що перевищують необхідний 

рівень, стає причиною порушення нормального перебігу процесів 

життєдіяльності. Крім того, зростання вмісту металів у водному середовищі 

призводить до надмірного їх акумулювання водними організмами, зокрема 

рибами.  

Значний інтерес становлять метали, які широко застосовуються у різних 

галузях виробничої діяльності людини та є важливими для гідробіонтів. До таких 

металів відносяться Купрум та Цинк. Саме вивченню впливу зазначених металів 

на перекисні процеси та склад жирних кислот в тканинах коропа за різного їх 

рівня у воді та комбікормі і присвячена дисертаційна робота Янович Н.Є.  
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Метою роботи, як зазначено авторкою, є дослідження впливу різних 

концентрацій Купруму та Цинку у воді та комбікормі на активність 

антиоксидантних ферментів в тканинах риб, а також вмісту в них досліджуваних 

металів, продуктів перекисного окиснення ліпідів та різних форм жирних кислот. 

Вивчається також ріст коропів за дії різної концентрації Купруму і Цинку у воді 

та комбікормів.  

Наукова новизна отриманих результатів. При тому, що проблемі впливу 

важких металів на ліпідний обмін в організмі коропа приділялася певна увага 

науковців, дисертантка вперше дослідила комплексний вплив Купруму та Цинку 

за різного їх вмісту у воді та комбікормі на жирнокислотний склад тканин риб, а 

також на активність в них процесів ПОЛ і системи антиоксидантного захисту.  

Практичне значення одержаних результатів. Конкретністю і чіткістю 

характеризуються також практичні рекомендації роботи. Детальні 

експериментальні дослідження, проведені авторкою, показали, що високі 

концентрації Купруму та Цинку у воді призводять до втрати маси тіла риб. Тому 

дисертантка рекомендує з метою підвищення приросту маси тіла та покращення 

біологічної цінності м’яса згодовувати товарним коропам комбікорм із вмістом 

Купруму в ньому в кількості 8 г∙10-3/кг та Цинку – 100 г∙10-3/кг.  

Отримані авторкою дані використані при розробці виробничих 

рекомендацій для промислового вирощування коропа і впровадженні в 

господарстві Львівської дослідної станції Інституту рибного господарства 

НААН України. 

Виходячи із зазначеного дисертанткою досягнуто поставлених теоретичних 

і практичних завдань, зміст досліджень розкриває проблему, що розглядається, 

глибина досліджень достатня для обґрунтування гіпотези та формулювання 

зроблених висновків. 

Дисертаційна робота Янович Н.Є. побудована за загальновживаною схемою 

і включає вступ, огляд літератури, матеріали і методи досліджень, результати 

власних досліджень ,аналіз і узагальнення результатів, висновки, пропозиції 

виробництв та список використаної літератури, який налічує 353 посилання (із 
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них 177 латиницею). Дисертаційна робота викладена на 151 сторінці 

комп’ютерного тексту і містить 29 таблиць, 1 рисунок та 2 додатки.  

В огляді наукової літератури наведено загальні принципи розуміння ролі 

ліпідів та жирних кислот в організмі риб, функціонування в ньому процесів ПОЛ 

та системи антиоксидантного захисту, а також описується участь Купруму та 

Цинку в процесах життєдіяльності у риб. 

Проаналізувавши наявну літературу дисертантка приходить до думки про 

те, що фізіологічно обґрунтовані концентрації зазначених металів у воді ставу та 

у комбікормі позитивно впливають на метаболічні процеси у організмі риб, а 

також на їх ріст та якість їх м’яса. Сказане і зумовило актуальність та 

необхідність даної дисертаційної роботи.  

Літературний огляд достатньо інформативний і побудований таким чином, 

що з нього логічно витікають завдання досліджень.  

Розділ «Матеріали в методи досліджень» є досить деталізованим і добре 

інтерпретує всі практичні процедури з постановки експериментів та 

лабораторного аналізу. Авторкою застосовані перевірені класичні методи 

біохімічного, гідрохімічного, гідробіологічного та статистичного аналізу. 

Експериментальні результати стосуються впливу різної концентрації 

Купруму і Цинку у акваріумній воді та в комбікормі на активність 

антиоксидантних ензимів, а також на вміст зазначених металів, продуктів 

перекисного окиснення ліпідів та різних форм жирних кислот у тканинах коропа. 

Досліджується також вплив Купруму та Цинку на ріст піддослідних риб. 

Авторкою встановлено, що за концентрації Купруму і Цинку у воді 

акваріуму в концентрації відповідно 1 і 10 г∙10-3/л Купрум більшою мірою 

нагромаджується в печінці та скелетних м’язах риб, і меншою мірою – в зябрах, 

а Цинк більшою мірою в зябрах та скелетних м’язах, і меншою – у печінці. За 

концентрації у воді акваріуму досліджуваних металів відповідно 2 і 20  г∙10-3/л 

Купрум і Цинк нагромаджуються у всіх вивчених тканинах організму риб. Таким 

чином дисертантка зазначає, що накопичення рибами важких металів є активним 

і регульованим тканинноспецифічним процесом.  
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Зростання вмісту Купруму та Цинку в тканинах риб веде до зміни 

активності в них основних антиоксидантних ензимів. Так, за нижчої 

досліджуваної концентрації металів у воді в зябрах коропів підвищується 

активність супероксиддисмутази, глутатіонпероксидази та каталази, а у печінці 

та скелетних м’язах – супероксиддисмутази. Отримані дані свідчать про 

стимулюючий вплив Купруму та Цинку на ензими антиоксидантного захисту. За 

вищої досліджуваної концентрації металів у воді акваріуму в зябрах і скелетних 

м’язах коропа, навпаки, знижується активність супероксиддисмутази, 

глутатіонпероксидази та каталази, а у печінці – активність супероксиддисмутази 

та каталази. Ці результати свідчать про інгібуючий вплив високих концентрацій 

Купруму та Цинку у воді на активність антиоксидантних ензимів у тканинах риб. 

Зниження активності вказаних ензимів призводило до зростання вмісту 

первинних та вторинних продуктів перекисного окиснення ліпідів та ТБК-

активних речовин.  

Дисертанткою також виявлено, що зростання вмісту Купруму та Цинку у 

зябрах коропа призводить до зміни в них концентрації неестерифікованих 

жирних кислот ,аніонних жирних кислот і жирних кислот загальних ліпідів. 

Зокрема, за нижчої концентрації металів у воді в зябрах риб спостерігається 

тенденція до зростання загального вмісту високоактивних у метаболічному 

відношенні неестерифікованих жирних кислот, що, можливо, зумовлено 

більшим вмістом у цій тканині насичених жирних кислот з парною і непарною 

кількістю атомів Карбону в ланцюгу, а також мононенасичених та 

поліненасичених жирних кислот родин ω-3 та ω-6. Варто відмітити, що при 

цьому не змінюється співвідношення неестерифікованих поліненасичених 

жирних кислот родини ω-3 та родини ω-6.  

В результаті проведених досліджень дисертанткою показано, що за високої 

концентрації досліджуваних металів у воді акваріуму коропи інтенсивно 

втрачають живу масу. Так, зокрема, за період досліду риби контрольної групи 

втратили 3,90 % живої маси, а риби І та ІІ дослідних груп – відповідно 4,91 і 

9,75 %.  
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Інформативні дані отримала авторка вивчаючи вплив на досліджувані 

показники різних концентрацій Купруму і Цинку в комбікормі. Встановлено, що 

за концентрації Купруму та Цинку в комбікормі відповідно 8 і 100 г∙10-3/кг 

Купрум у коропів нагромаджується в зябрах більшою мірою, ніж у печінці та 

скелетних м’язах, а Цинк – однаковою мірою у зябрах, печінці та скелетних 

м’язах. За вмісту у комбікормі відповідно 16 і 200 г∙10-3/кг Купрум 

нагромаджується у всіх тканинах організму риб однаково, а Цинк – більшою 

мірою в зябрах і печінці, ніж у скелетних м’язах.  

Дисертанткою показано, що зростання вмісту досліджуваних металів в 

тканинах коропів призводить до зміни в них активності основних 

антиоксидантних ензимів. Зокрема, нижча концентрація металів в комбікормі 

веде до підвищення активності в зябрах риб супероксиддисмутази та каталази, а 

в печінці та скелетних м’язах – супероксиддисмутази, глутатіонпероксидази та 

каталази. За вищої концентрації досліджуваних металів в комбікормі у зябрах, 

печінці та скелетних м’язах риб, навпаки, знижується активність 

супероксиддисмутази та глутатіонпероксидази, але підвищується – каталази.  

Таким чином авторкою чітко показано, що нижчі досліджені концентрації 

Купруму та Цинку в комбікормі призводять до підвищення активності основних 

антиоксидантних ензимів, а вищі досліджені концентрації вказаних металів – 

пригнічують активність цих ензимів.  

Дисертантка також встановила, що концентрації в комбікормі Купруму та 

Цинку в кількості 8 і 100 г∙10-3/кг ведуть до зростання загального вмісту 

неестерифікованих жирних кислот у зябрах, в той час як концентрації металів 

відповідно 16 і 200 г∙10-3/кг знижують загальний вміст зазначених жирних кислот 

в цьому органі. Дані зміни відбуваються, в основному, за рахунок насичених, 

мононенасичених та поліненасичених жирних кислот.  

Заслуговують уваги дослідження авторки, які стосуються зміни живої маси 

досліджуваних риб, яким згодовували Купрум та Цинк у складі гранульованого 

комбікорму. Отримані дані свідчать про те, що зазначені метали в нижчій 

дослідженій концентрації ведуть до збільшення живої маси коропів в 1,74 рази, 
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а ці ж метали у вищій дослідженій концентрації збільшують цей показник у 1,70 

рази. Закономірним є висновок дисертантки про те, що для підвищення 

продуктивності та біологічної цінності м’яса товарним коропам слід згодовувати 

гранульований комбікорм із доведенням вмісту Купруму у ньому до 8 г∙10-3/кг 

та Цинку до 100 г∙10-3/кг, що і міститься у рекомендаціях виробництву. 

Отримані дисертанткою дані ґрунтовно проаналізовані, обговорені, 

пов’язані з літературними повідомленнями. Висновки дисертації повністю 

витікають із експериментальних даних. Заслуговує на увагу опрацювання 

значної кількості літератури, яка безпосередньо стосується досліджуваної теми. 

Це свідчить про високу обізнаність, скрупульозність та наукову відповідальність 

авторки. 

 

Разом з тим до роботи можна висловити окремі зауваження та запитання: 

1. Чому взяті саме такі концентрації досліджуваних металів і чи не варто 

було їх представити у величинах рибогосподарських ГДК? 

2. Чому різні досліджені концентрації Купруму та Цинку по різному 

впливають на активність антиоксидантних систем в організмі коропа? 

Який, на Вашу думку, механізм такого впливу? 

3. Яким чином наявні у воді та комбікормі Купрум та Цинк впливають на 

зростання в тканинах риб мононенасичених жирних кислот, зокрема ω-7 

та ω-9? 

4. Чим, на Вашу думку, викликане зменшення маси риб за дії йонів Cu2+ та 

Zn2+ у акваріумних умовах та зростання їх маси у процесі виробничого 

досліду в ставку? 
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